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Pamięci wszystkich Kolegów, poległych w walkach o całość
Rzeczypospolitej 1939-1945) poległych w więzieniach i obo
zach koncentracyjnych niemieckich, pomordowanych w szpi
talach i podczas wykonywania obowiązków zawodowych, pa
mięci Kolegów zmarłych w nędzy i niedostatku podczas naj
potworniejszej wojny
zeszyt ten pierwszy powojenny
poświęca
wydawca.

Program p. Ministra Zdrowia:
„Oto trzy zasadnicze punkty mego programu. Powtarzam:
1. jednolitość zdrowia narodu,
2. poprawa zaniedbanego zdrowia robotników i chłopów,
3. opieka Państwa nad matką i dzieckiem.
Program ten może być zrealizowany tylko wtedy, gdy uda mi się przeprowadzić JEDNOLITOŚĆ
SŁUŻBY ZDROWIA i osiągnąć poziom podejścia wszystkich lekarzy w Polsce do wymienionych
kardynalnych zagadnień, a mianowicie uzyskać zapewnienie SPOŁECZNEGO PODEJŚCIA do zaga
dnień lecznictwa w Polsce.“
Dr. med. Franciszek Litwin

(z przemówienia wygłoszonego na zjeździć lekarzy powiato
wych i dyrektorów szpitali województwa śląsko-dąbrowskiego
w Katowicach 1. 6. 1945).

- II

Od Redakcji
6 lat minęło, jak wróg wkroczył do Polski, ogniem i mie
czem niszcząc dorobek 20 lat niepodległości. Zalał plugawą
lalą cały kraj, tępiąc bezlitośnie najlepszych jego synów
w masowych egzekucjach, łapankach ulicznych, wywożeniach do obozów koncentracyjnych, gdzie masowo ginęli
w głodzie i chłodzie nawet najsilniejsi fizycznie i duchowo.
Miliony ludzi wywieziono na przymusowe roboty, miliony
ludzi przesiedlono, wyrzucając ich z domostw w tym, co
mieli na sobie, wożono wysiedlonych w ostry mróz w za
plombowanych wagonach tygodniami bez jadła i napoju.
Zezwierzęcenie doszło do tego stopnia, że mordowano star
ców, kobiety i dzieci bezbronne za to jedynie przewinienie,
że urodzili się i byli Polakami, — ze skóry ludzkiej więź
niów fabrykowano torby i torebki damskie, z tłuszczu ludz
kiego wyrabiano mydło. Zasłużona kara spotkała naród,
który doszedł do takiego zdziczenia, że małoletni na rozkaz
władz partyjnych mordowali swych braci i ojców, by w ten
sposób zwalczać szerzące się tchórzostwo. Naród tak nik
czemny, że po klęsce nie miał odwagi przyznać się do nie
dawnych swych haseł „nadludzi“, „światowego mocarstwa“
— skomlał jak bity pies, odszc- .kiwał się od niedawnych
z przed dni i tygodni swych wielkości i zamierzeń. Trudno
było znaleźć tych samych butnych, wyjedzonych „heilhitlerowców“, widzimy ich, na szczęście coraz rzadziej, pokor
nych, zaniedbanych i już wychudzonych, skoro po kilku
tygodniach zabrakło im tego żarcia, które wyciskali z Polski
pod rozmaitymi postaciami grabieży mniej lub więcej urzę
dowej. Wszystko było „tylko dla niemców“, nawet powietrze
w Zakopanem. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy minęła nas zmora
niemiecka, systematycznie bita przez zwycięskie Wojska Ra
dzieckie. Rządowi i Wojsku Polskiemu zawdzięczamy to,
co mamy: ze zgliszczy i popiołów, z ruin i skrajnej nędzy
odradza się Polska demokratyczna, powstaje na nowo życie
polskie, tłumione przez wroga przez tyle lat.
Świat lekarski polski poniósł bardzo poważne straty.
Placówki pracy naukowej rozbite i rozgrabione, placówki

pracy szpitalnej poważnie uszkodzone działaniami wojen
nymi — najdotkliwszy jednak jest ubytek ludzi — brak
wielu z pośród naszych naukowców, wielu doskonałych ope
ratorów, wielu lekarzy praktyków zginęło rozstrzelany cii
w masowych egzekucjach, wielu zginęło w obozach koncen
tracyjnych, wielu tuła się po świecie, marząc o powrocie
do Ojczyzny, wielu położyło głowy swoje w obcej, dalekiej
ziemi, walcząc za swoją i cudzą sprawę. Rozprószeni szeroko
straciliśmy zupełnie łączność zawodową, byliśmy pozbawieni
przez całych 6 lat własnej literatury zawodowej, nie mie
liśmy dostępu do piśmiennictwa zagranicznego— żyliśmy
nadzieją, że i te złe czasy muszą się wreszcie skończyć.
Na tych lekarzach, którym los szczęśliwy pozwolił prze
żyć ostatnią burzę dziejową, tkwi ciężki obowiązek pracy
zawodowej w społeczeństwie zubożałym, z wzrostem olbrzy
mim chorobowości i śmiertelności, z brakiem należytej ilości
łóżek szpitalnych, brakiem leków, brakiem sił lekarskich,
pielęgniarskich, brakiem należytej opieki nad matką i dziec
kiem. Musimy pracować za dwóch, za trzech tych, których
ubyło. Musimy specjalnie czułą opieką otoczyć młodszych
kolegów, służyć im radą i pomocą, by mogli godnie stanąć
jako nasi następcy na odpowiedzialnych placówkach pracy.
Redakcja „Śląskiej Gazety Lekarskiej““ prowadzić
będzie nadal, prócz działu prac naukowych, przegląd
piśmiennictwa zagranicznego, zwłaszcza z lat wojennych,
tak z zakresu badań naukowych, jak i doświadczeń lecz
niczych. Specjalną uwagę zwróciliśmy na piśmiennictwo,
dotyczące chorób zawodowych i higieny pracy. Ponadto
w rubryce: Ze świata lekarskiego polskiego — damy te wia
domości o warsztatach pracy i o kolegach, jakie uda się
nam zebrać.
Z wiarą w lepszą przyszłość, pełni najlepszych chęci i za
miarów, przystępujemy do pracy, życząc wszystkim kole
gom „Szczęść Boże“ w pracy zawodowej.
Redakcja.

' Dział «rzędowy
Z Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia
KONFERENCJA LEKARZY URZĘDOWYCH W SPRAWIE
ORGANIZACJI SŁUŻBY ZDROWIA NA WSI.
Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski
Wydział Zdrowia
Nr. Z 11/25
Katowice, dnia 24. 11. i945 r.
Starostwo Powiatowe — Grodzkie
Lekarz Powiatowy — Grodzki
Województwa Śląsko-Dąbrowskiego
Przesyłając w załączeniu okólnik Nr. 21/45 Ministerstwa
Zdrowia, otrzymany przez Wydział Zdrowia w dniu 13. 11.
b. r. w sprawie organizacji służby zdrowia na wsi oraz za
łączniki do okólnika i instrukcję organizacji i działalności
ośrodków zdrowia — komunikuje się, że dla omówienia ca
łokształtu zagadnienia, odbędzie się w dniu 14. 12. b. r.
" K°dz. 9-tej rano w sali marmurowej Urzędu Wojewódz
kiego I p.
KONFERENCJA LEKARZY POWIATOWYCH, GRODZ- •
KICH, OKRĘGOWYCH I OBWODOWYCH
z udziałem przedstawicieli Parł /j Politycznych, Związku Sa
mopomocy Chłopskiej, Duchowieństwa i t. p.
W związku z powyższym należy najdalej do dnia 8. 12.
b. r. nadesłać wypełniony kwestionariusz w jednym egzem
plarzu oraz uwagi i wnioski na temat organizacji służby
zdrowia na wsi. Materiał ten będzie podstawą do zakreśle
nia ogólnych ram organizacji.
Udział w konferencji z uwagi na ważne zagadnienia bez
względnie obowiązkowy.
Za Wojewodę: Dr. Feliks Presser

P o. Naczelnika Wydziału.

Konferencja w sprawie walki z gruźlicą w województwie
śląsko-dąbrowskim odbyła się. 22. i). 1945 w Powiatowym
Ośrodku Zdrowia w Katowicach. Po zagajeniu przez nacz.
Dra Stawarskicgo, który podkreślił ciężką sytuację chwili,
kiedy ze wzrostem liczby :horych gruźliczych i tych w kraju
i tych wracających z obozów, zastaliśmy splądrowane przy
chodnie przeciwgruźlicze, wypróżnione sanatoria, mamy po
ważne trudności w zaopatrzeniu w leki i żywność, brak nam
ftyzjologów 1 pielęgniarek — potoczyły się obrady pod prze
wodnictwem Doc. Dra Pokrzewińskiego. Koledzy z poszcze
gólnych ośrodków składali sprawozdania, z tego, co w danej
chwili zostało uratowane, i przedstawiali potrzeby swoich
przychodni. Okazało się, że tylko ,kwicie szpitali i sanato
riów stoi na wymaganym poziomie w zaopatrzeniu i może
leczyć gruźlicę (Głuchołazy, Istebna, szpital w Sosnowcu, sa
natorium w Si .vierzu), natomiast większość przychodni prze
ciwgruźliczych jest tak zdekompl kowana, że normalna praca
jest w tym stanie niemożliwa. Po referacie koleżanki Dr.
Derdo „Kwestia kwalifikowania chorych gruźliczych do sana
toriów“ i kol. Dr: Maja „O powoi < nie centralnej komisji do
kwalifikow ni. przypadków“, wy u ią/.ula się dyskusja, której
wynikiem jest wybór komisji, mającej opracować szczegóło
wo omówione, postulaty.
OBSADZANIE I ZATWIERDZANIE STANOWISK
DYREKTORÓW I ORDYNATORÓW W SZPITALACH
na Śląsku

Powołując się na Rozp. Prez. Rz. P. z dnia 28. III. 1928 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 38) o zakładach leczniczych oraz na okólnik
Min. Zdrowia Nr. 1097 z dn. 29. 11. br. i rozporządzenie Woje
wody Śląsko-Dąbrowskiego o komisji kwalifikacyjnej z. d:va
29 IX. br., Wydział Zdrowia wyjaśnia, żi- stanowiska dyrekto-

row 1 ordynatorów szpitali na Śląsku winny być obsadzone
drogą konkursów.
Wobec braku zatwierdzonych slatutów szpitalnych na tere
nie Śląska, do czasu nadania tych statutów i określenia sposobu
postępowania konkursowego, komisja kwalifikacyjna, urzędują
ca przy Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, będzie speł
niać rolę fachowego sądu konkursowego.
Komisja kwalifikacyjna jako sąd fachowy orzekać będzie,
biorąc pod uwagę opracowane i przyjęte tezy Śląskiej Izby
I zekarskiej.
Wszystkie stanowiska uważa się obecnie jako tymczasowo
obsadzone.
Tezy dotyczące szpitalnictwa, wysunięte przez Izbę Lekar
ską Śląsko-Dąbrowską:
1. Zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia należy uznać, ze
obecna obsadą kierowniczych stanowisk szpitalnych jest
tymczasowa i może ulec zmianie.
li. Wszystkie kierownicze stanowiska szpitalne winny być
obsadzanie drogą konkursową. Do czasu zatwierdzenia sta
tutów i określenia sposobu postępowania konkursowego
oraz składu sądu konkursowego, miarodajną bedzie Komi
sja Kwalifikacyjna.
3. Ostateczną decyzję przy zakontraktowaniu lekarza ma
władza nadzorcza szpitala.
4. Jeżeli dyrektor szpitala lub ordynator objął swe stano
wisko bez konkursu, Urząd Wojewódzki jest władny usu
nąć go. ze zajmowanego stanowiska o ile kwalifikacje nie
odpowiadają stanowisku.
5. Pierwszeństwo przy zajmowaniu stanowisk winni mieć
przy mniej więcej równych kwalifikacjach lekarze po
wracający na swe stanowiska przedwojenne.
6. Lekarze, którzy otrzymali III grupę Volle listy, nie mogą
zajmować kierowniczych stanowisk i być wychowawcami
młodego pokolenia, chyba, że byli przez niemców więzieni.
7. Kwalifikacja lekarzy na posady szpitalne winna uwzględ
nić nie tylko wiedzę lekarską lecz i również zalety mo
ralne i zachowanie się kandydata w czasie okupacji (jego
współpraca z ruchem podziemnym, partyzantką). W spra
wie lekarzy przybywających z innych dzielnic, winna się
wypowiedzieć Izba Lekarska okręgu, w którym przeby
wali. Szabrownictwo i protekcjonalizm dyskwalifikują.
8. Dla kierownictwa większego szpitala winno być'wymagane
10 lat pracy szpitalnej, a dla specjalisty na stanowisko
ordynatora 5 lat.
9. Akcja stabilizacyjna winna'rozpocząć się od lekarzy, któ
rych kwalifikacje sa bezsporne i to z uwagi na ich cięż
kie położenie materialne — niezwłocznie.
10. Jeżeli inspekcja szpitala wykaże, że szpital jest źle pro
wadzony, Urząd Wojewódzki poleca samorządowi rozwią
zać umowę, albo przeprowadzić postępowanie złożenia
z urzędu.

Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzeniu
w dniu 25. 10. 1945 powziął w tej sprawie następującą
uchwalę:
Naczelna Izba Lekarska wyraża opinię, że swobodny
wybór miejsca zamieszkania i wykonywania praktyki
lekarskiej jest zasadniczym uprawnieniem członków
zawodu i utrzymanie w mocy tego uprawnienia leży
w interesie społecznym. Zawód lekarski jest co praw
da sposobem zarobkowania dla jego członków, ale jego
sens społeczny polega na posłannictwie niesienia po
mocy ludzkości w zakresie utrzymania zdrowia i zwal
czania chorób.
W ten sposób lekarze są nie tylko zarobkującymi,
lecz również pracownikami społecznymi, każda zaś
akcja społeczna wymaga atmosfery swobody, która
wet vdzi jako element podstawowy do pojęcia powo
łania. Powołanie jest warunkiem nieodzownym wyko
nywania zawodu lekarskiego, na co zawsze Naczelna
Izba Lekarska — w myśl starych, demokratycznych
tradycji polskiej medycyny — kładła silny nacisk w
swojej działalności wśród lekarzy.
Naczelna Izba Lekarska uważa jednak, żc nadzwy
czajne warunki życia narodu wymagają nadzwyczaj
nych środków zaradczych. Cały naród musi się do te
go zastosować. Naczelna Izba Lekarska uważa, że za
wód lekarski nie może stanowić pod tym względem
wyjątku. Lekarze nie są więcej niż inni pracownicy
obowiązani do ponoszenia ciężarów nadzwyczajnych
świadczeń osobistych, ale i nie mniej.
Naczelna Izba Lekarska oczekuje, że Ministerstwo
Sprawiedliwości sporządzi projekt dekretu o przymu
sowym rozmieszczeniu wszystkich zawodów, w razie
zaistnienia takich konieczności państwowych. W ra
mach takich ogólnych przepisów prawnych Naczelna
Izba Lekarska domaga się ustawowego upoważnienia
dla Ministra Zdrowia do wydania, po zasiągnięciu w
każdym wypadku opinii Nacz. Izby Lek., zarządzeń,
wprowadzających przymus osiedlania się lekarzy w
pewnych miejscowościach. W sprawie kwalifikowania
poszczególnych lekarzy, jako podlegających tym prze
pisom, decydować będzie Ministerstwo Zdrowia po za
siągnięciu w każdym poszczególnym wypadku opinii
okręgowej Izby Lekarskiej miejsca zamieszkania tego
lekarza, drogą przez Naczelną Izbę Lekarską. Prezes
N. I. L. Prof. Dr. M. Michałowicz:
i

Wnioski Klubu Związków Zawodowych i Komisji
Zdrowia
Publicznego Wojewódzkiej Rady Narodowej
11. Dotychczasowe uposażenie kierowników szpitali, ordyna
torów i asystentów jest calkiom niewystarczające. Należy z dnia 3. 11. 1945.
W celu zapewnienia ludności Śląska Opolskiego
dążyć do wybitnej poprawy bytu tych pracowników (upo
sażenie, naturalia).
i repatriantom osiedlonym na tym terenie odpowied
12. W wielkich szpitalach ponad 400 łóżek należy stworzyć niej pomocy lekarskiej, Wojewódzka Rada Narodowa
posady lekarza dyrektora administracyjnego, a w wiel zwraca się do Obywatela Wojewody Śląsko-Dąbrow
kich i średnich (ponad 150 łóżek) ordynatury.
skiego, by:
Przyjęte na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej jako re
1.
polecił urzędom administracji państwowej i sa
gulamin, obowiązujący przy postępowaniu konkursowym na morządowej bezwzględne i wszechstronne popieranie
Śląsku.
lekarzy osiedlających się na terenie Śląska Opolskie
Katowice, dnia 1 grudnia 1945 r.
go oraz ścisłe współdziałanie z lekarzami powiatowymi
dotyczących zdrowia publicznego.
STANOWISKO NACZELNE,! IZBY LEKARSKIE.! % •1.sprawach
Wojewódzka
Rada Narodowa przyjmuje jako za
W SPRAWIE OSIEDLANIA SIĘ LEKARZY
sadę, żc wszelkie budynki szpitalne itp. mogą służyć
Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, Koszykowa 37, jedynie celom sanitarnym oraz, że mieszkania po le
L. dz. 461 a/45, Warszawa, dnia fi, 11. 1945. Do Minister karzach niemieckich mogą być przydzielane jedynie
stwa Zdrowia w Warszawie.
lekarzom polskim, zwraca się do Obywatela Woje
Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 1:1. 9. 1945 wody, by wydał polecenie komisjom mieszkaniowym
Nr. Org..92/45, skierowanym do Nacz. Izby Lek., stwier na terenie Śląska Opolskiego, aby zasada ta była bez
dziło, że obowiązujące przepisy prawne nie dopuszczają względnie przestrzegana, wszelkie zaś przydziały nie
stosowania przez Izby Lekarskie środków przymuso zgodne z nią zostały unieważnione.
wych przy regulowaniu rozsiedlania lekarzy. Jedno
Urząd Wojewódzki Śląsko - Dąbrowski, Wydział
cześnie Ministerstwo uznało, że zmienione warunki Zdrowia Nr. Z. 22/8 Katowice, dnia 27. 11. 1945. Leka
doby obecnej i konieczność zorganizowania służby rze Powiatowi i Grodzcy, Dyrektorzy i Kierownicy
zdrowia na wsi zmuszają do pewnego ograniczenia, Szpitali, Naczelni Lekarze Ubezpieezalni Spoi.. Leka
swobody osiedlania się lekarzy. Zdaniem Ministerstwa rze Szkolni i Kolejowi.
Naczelna Izba Lekarska jest przede wszystkim powo
łana do zajęcia stanowiska w tej sprawie, a opinia w
Wobec zaszłych wypadków iniekcji wewnątrz-szpikraju z niecierpliwością czeka na wypowiedzenie się talnych tyfusem plamistym zarządzam co następuje:
najwyższych władz lekarskich.
1. W każdym szpitalu winna być wydzielona izba
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przyjęć, gdzie winien być dokonany zapis chorego do
szpitala po uprzednim zbadaniu.
2. Po wejściu chorego do izby chorych pielęgniarka
winna zbadać, czy chory nie jest zawszony. W razie
stwierdzenia zawszenia, należy przede wszystkim za
rządzić oczyszczenie chorego. Ubranie w odpowiednim
worku przesłać do dezynfekcji, chorego po wykąpaniu
przebrać w strój szpitalny czysty.
3. Na karcie chorobowej należy czerwonym ołów
kiem na widocznym miejscu zaznaczyć krzyżykiem
jednym, dwoma lub trzema w zależności od stopnia
zawszenia. O stanie zawszenia przybywających do
szpitala i ambulatoriów zawiadomić lekarzy urzędo
wych w celu przeprowadzenia oczyszczenia rodzin.
4. Chorych zawszonych należy lokować zawsze w
oddzielnej salce i roztoczyć nad nimi pilną obesrwację.
5. Ambulatoria wewnątrz - oddziałowe możliwie
znieść, o ile nie da się oddzielić od komunikacji z sa
lami chorych i korytarzami, na których przebywają
chorzy.
6. Lekarze szpitalni przy badaniu pilnie winni zwra
cać uwagę na czystość chorego, sal i pościeli; zarzą
dzać stosowne środki oczyszczenia w razie zauważenia
insektów.
7. O każdym zachorowaniu lekarza lub pielęgniarki
na tyfus, zawiadamiać bezpośrednio Urząd Woje
wódzki depeszą lub telefonem.
8. Odwiedzanie chorych ograniczyć do niezbędnych,
krótkich wizyt, nie zezwalając na siadanie na łóżku.
Nie wpuszczać brudasów na salę.
.9. Przy badaniach ambulatoryjnych należy stale
zwracać uwagę na czystość chorego.
10. Rozwiesić afisze propagandowe Komisarza Nad
zwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami w
poczekalniach, izbach chorych i ambulatoriach.
11. Dyrektorowie i szefowie służb sanitarnych wy
dadzą stosowne zarządzenia wewnętrzne i pouczą per
sonel pielęgniarski i obsługi chorych o środkach za
pobiegawczych.
12. Lekarze urzędowi uprawnieni są do badania
stanu sanitarnego ambulatoriów i szpitali oraz dono
szenia do Urzędu Wojewódzkiego o brakach i zanied
baniach.
13. Personel pielęgniarski i obsługi chorych winien
być przeszczepiony w szpitalach z oddziałami zakaź
nymi (o szczepionkę należy się zwrócić do Komisarza
Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami
— Urząd Wojewódzki, pokój 315).
Za Wojewodę: Dr. mod. St. Radwan, insp. lecznictwa.
Szczegółowe, wiadomości o szpitalach.

Katowice, dnia 24. listopada 1945 r.
Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski
Wydział Zdrowia
L. dz. 4a/3.
Starostwa Powiatowe i Grodzkie
(Lekarze Powiatowi i Grodzcy)
Zarządy Miast Wydzielonych
(Lekarze Miejscy)
Urząd Wojoewódzki w dalszym ciągu nie posiada dosta
tecznych wiadomości o szpitalach. Ten stan rzeczy będzie
się odbijał niekorzystnie dla szpitali, gdyż przydzielanie
leków i sprzętu będzie się opierać tylko na przypuszczal
nych potrzebach szpitala, a nie na faktycznym stanie obec
nego wyposażenia. Wszelkie subwencje zostały wstrzymane
do czasu wyliczenia się i podania stanu rzeczy w formie wy
raźnej na następujące pytania:
h Kto jest faktycznym kierownikiem szpitala?
(Nazwisko, Imię, data otrzymania dyplomu lata stażu
klinicznego z załączeniem odpisów zaświadczeń, jaka
władza powierzyła kierownictwo, czy posiada zatwier
dzenie Urzędu Wojewódzkiego, czy stanowisko objął na
zasadzie konkursu i w jakim czasie).
2. Ilość łóżek czynnych obecnie w szpitalu, a jaka była
przed wojną? Jeżeli jest podział na oddziały ile każdy
ma łóżek?

5 Nazwisko i Imię Ordynatora Oddziału, data otrzymania
dyplomu, staż kliniczny, odpis świadectw. Kto powie
rzył sprawowanie czynności ordynatora? Czy był kon
kurs, kiedy i kto ogłaszał?
4. Asystenci szpitali: Nazwiska i Imiona, daty dyplomów
i daty nominacji?
5. Ile zmian bielizny na łóżko szpital posiada?
6. Czy wszystkie łóżka są typu szpitalnego, Ile brakuje
łóżek szpitalnych, materaców i pościeli?
7. Czy budynki są wyremontowane, oszklone, czy jest czyn
ne centralne ogrzewanie, czy działa sprawnie, czy jest na
koks, czy na węgiel?
8. Czy szpital posiada zapas węgla lub koksu na zimę?
9. Czy szpital zaopatrzony jest w kartofle i jarzyny?
10) Czy otrzymuje szpital subwencje samorządu, względnie
innej instytucji, która jest właścicielem szpitala?
11. ) Czy szpital prowadzi samodzielną kancelarię i ściąga
należycie zaległe koszta za leczenie? Jaki jest stan za
dłużenie z tytułu nieuregulowanych opłat?
12. Czy uregulowane są pobory personelu, ew. jakie są za
ległości?
__
13. Jaka jest taksa dzienna? Przez jaką władzę ustano
wiona?
Czy Urząd Wojewódzki zatwierdził opłaty dzienne?
14. Czy pobierane są opłaty dodatkowe od osób prywatnych
za zabiegi i kuracje i w jakiej wysokości? Jakie sumy
likwiduje z tego tytułu szpital?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy nadesłać w nie
przekraczalnym terminie do dnia 20. XII. 1945 r.
Za Wojewodę:
Dr. Feliks Presser
p, o. Naczelnik Wydziału
Uporządkowanie podstaw finansowych szpitali publicznych.

Śląsko-dąbrowski
L. dz. Z. 4/8
Katowice, dnia 26. XI. 1945 r.

wojewoda

■

Starostowie Powiatowi i Grodzcy
Prezydenci Miast Wydzielonych
Lekarze Powiatowi, Grodzcy i Miejscy
Województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
Przesyłając w załączeniu Okólnik Ministerstwa Zdrowia
z dnia 22. IX. br Nr.. 25/45 do wiadomości, — polecam bez
zwłoczne wydanie zarządzeń, zmierzających do uporządko
wania podstaw finansowych szpitali publicznych zgodnie
z rozporządzeniem Prezydenta R. P. o zakładach leczniczych
z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38 poz. 382) oraz
wytycznymi zawartymi w załączonym okólniku Minister
stwa Zdrowia. Szczegółowo uzasadnione wnioski w sprawie
zatwierdzania wysokości opłat szpitalnych, winny być przed
łożone Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia w nieprzekra
czalnym terminie do 15. XII. 1945 r.
Ponieważ sprawa przydziałów żywnościowych dla szpitali
w/g ustalonych norm Ministerstwa Zdrowia, nie została do
tej chwili, pomimo interwencji, potwierdzona przez Mini
sterstwo Aprowizacji i Handlu, polecam, przy ustalaniu wy
sokości opłat szpitalnych, przyjąć jako podstawę dotych
czas obowiąząjące wysokości przydziałów żywnościowych
dla szpitali (Instrukcja Ministerstwa Aprowizacji i Handlu
z dnia 17. VI. 1945 r.) a więc:
dorośli: przydział w/g kart żywnościowych kat. I-ej i do
datek stołówkowy;
dzieci: przydział w/g kart żywnościowych kat. I R i do
datek stołówkowy;
oraz podwójne normy cukru i mleka.
Stawka dzienna powinna być tak ustalona, aby zapewnić
każdemu choremu 2400 kalorii dziennie, co może nastąpić
jedynie przez zakupy żywności na wolnym rynku.
Również polecam zwrócić uwagę na końcowy ustęp Za
rządzenia Ministerstwa Zdrowia, w myśli którego, w wy
padku stwierdzenia pobierania dodatkowych opłat wszel
kiego rodzaju za zabiegi chirurgiczne oraz inne — wbrew
podanym przepisom — winni będą pociągani do odpowie
dzialności.

Do wniosku o Zatwierdzenie wysokości opłat szpitalnych
należy dołączyć odpisy budżetów szpitali do końca roku 1946
z zastosowaniem wskazówek 1 18 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 14. II. 1931 r.
W końcu zwracam uwagę na tryb postępowania przy
pobierania i dochodzeniu kosztów leczenia chorych w szpita
lach publicznych, określony w art. 32, 33, 34, 35 i 36 Roizp.
Prezydenta R. P. o zakładach leczniczych (Dz. U. R. P.
Nr. 38 poz. 382 z dnia 22 marca 1928 r.) i §§19 i 20 Rozpo
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego
1931 r. (Dz, U. R. P. Nr. 29, poz. 195), oraz w przepisach
zawartych w Prarwie Sanitarnym tom I-y str. 272—295,
a w szczególności w okólnika Ministra Spraw Wewnętrznych
Nr. 194 z dnia 9. XI. 1931 r.
Za zgodność
Wojewoda.
(Kołek)
W2 i _
Kier. Kane. Gl.
(płk- Zlćtek)
inno
Wicewojewoda
Ankieta w sprawie aparatów rentgenowskich
»Jrząd Wojewódzki Śląsko - Dąbrowski
Wydział Zdrowia

Katowice, dnia 22. 11. 1945 r.
STAROSTWA POWIATOWE I GRODZKIE
(Lekarze Powiatowi i Grodzcy)
ZARZĄDY MIAST WYDZIELONYCH
(Lekarze Miejscy)

W wykonaniu zarządzenia Ministerstwa Zdrowia
z dnia 24.X.1945 r. — Urząd Wojewódzki przesyła
w załączeniu ankietę w sprawie aparatów roetgenowskich, celem wypełnienia jej przez miejscowe
zakłady lecznicze zarówno samorządowe, komunal
ne, fundacyjne jak i Ubezpieczalni Społecznej, (od
nośnie tych ostatnich należy porozumieć się z wła
ściwym terytorialnie Lekarzem Naczelnym Ubezp.
Spoi.)
Nadmienia się, że w/w ankietę wypełniają tylko
te zakłady, które mają czynne, lub zdekompletowa
ne przez działania wojenne, pracownie roentgenowskie.
W razie braku dostatecznej ilości formularzy,
należy je sporządzić we własnym zakresie.
Wypełnione ankiety należy przesiać Urzędowi
Wojewódzkiemu (Wydział Zdrowia) w nieprzekra
czalnym terminie do dnia 20. XII. b. r.
Za wojewodę;
(Dr. Feliks Presser)

p. o. Naczelnika Wydziału
Województwo

................. Powiat ..................... ..........
ANKIETA

w sprawie Pracowni Roentgenowskich

t. Nazwa zakładu,
Roentgenowska ...

w

którym urządzona jest Pracownia
........................................................... ••••■

2. Aparaty 4-ro wentylowe diagnostyczne, ilość ..............
Firma .................. .................. ............................
......
Nazwa aparatu ............................
Stopień zużycia .....................
Wady i braki ....
................
.1. Aparaty diagnostyczne pólfalowe (bez wentyli) szt..........
Firma —............
.......
'
*
Nazwa aparatu
....
..........................
Wady i braki ............
4. Aparaty diagnostyczne przenośne szt.
Firma ..................................................
.....................
Nazwa aparatu
....
•
Wady i braki
5. Aparaty terapeutyczne (do głębokiej i pół gł. terapii)
szt.
.................
Firma ...........................
............
Nazwa aparatu
.....................................
Wady i braki .............................................................................

6 Inne aparaty roentgenowskie jakie Iwypełnić w/y poptlAdnich rubryk)
.............
............................................
7. Lampy roentgenowskie w kołpakach z kablami szt.....
Fi ima ..... ...
.....
Nazwa lampy ................................
......
Zapas wymiennych lamp wkładkowych szt.
8. Lampy roentgenowskie samoochronne z chłodzeniem po
wietrznym, lub.................
Firma ..........................
................
........
Nazwa lampy i KW
9. Lampy do kołpaków diagnostycznych olejowych szt.
Firma .............................
Nazwa lampy i KW, lub wymiar ogniska
10. Lampy olejowe do apar. głowicowych (lampa razem
z transformatorem wysokiego napięcia) szt.
11. Lampy szklane diagnostyczne szt.
................
Firma . .
...............
........................................
12. Lampy szklane terapeutyczne szt............................................
Firma ............................................................................
Nazwa lampy ................................................
13. Wentyle szklane szt....................................
Firma ..........
...........................................
Cechy
............................
......
.................
14. Wentyle ochronne szt.............
............
Firma .....................................
..........................................
Cechy
......................................................................................
15. Wentyle olejowe szt.................................
Firma ....................................................................
...
Cechy ..
.................................................
..............•
16. Inne lampy roentgenowskie
.....................................
17. Rodzaj ścianki do prześwietleń: uniwersalna motorowa,
uniwersalna stojąca otwarta, stojąca szafowa (podkreślić
odpowiednie). Stopień zużycia .......................................
Firmy ..................................................................................
18. Urządzenia dodatkowe: sercograf, kaseta Berga, ruchomy
Bishalz mało obrazkowe Leica i inne..........
19. Słtły do zdjęć kostnych, płaskie, wklęsłe, z Bucky, bez
Bucky
Firma
..
....................................................................
.Stopień zużycia . . ............
.... ■
..............
20. Temograf, Trochoskop i inne . .
Firma ..........
...............................................
..........
Stopień zużycia .........................................................................
21. Pożądane dodatkowo typy aparatów i ich części
22. Zapotrzebowanie na urządzenia roentgenowskie specjalne,
jakie? (podać rodzaj, firmę, dokładną nazwę, lub opis za
stosowania)
. . ...............................................................
23. Posiadane wyposażenie ciemni roentgenowskie) (stoły,
ramki, kasety, tanki, lampy z filtrami, megaloskopy i inn.)
24. Zapotrzebowanie na dodatkowe urządzenia ciemni roentge
newskiej
..................................................................................
25. Posiadane urządzenia (ścianki, katedry, fartuchy, rękawice)
...
..............................
Stopień zużycia.....................
26. Zapotrzebowanie na urządzenia ochronne jakie? ................
27.

Miesięczne zużycie

Filmów tuz.
Papierów luz.
30 x 40
24 X 30
18 X 24
13 X 18
Wywoływacza w ltracl.............utrwaalcza w litr...............
barytu ................

kg. Kontrastowych i innych

28. Posiadany zapas wyżej wymienionych na mieś. filmów
papierów
wywoływacza .........
utrwalacza
.............. i innych
' .................
29. Jaką ilość pacjentów załatwia pracownia roentgenowska
miesięcznie: prześwietlenia kl. piersiowej
żołądka .................. i inne
...............................................
naświetlenia pr. X

— VI —
iii. Czy jest rentgenolog specjalista, czy leż. pracuje .dodat
kowo lekarz innej specjalności
.............................

higieny publicznej, .111 oddział, lecznictwa tV, oddział,. im maceutyczny, V oddział, pielęgniarstwa i położnictwa.

31. Czy jest laborant (tka) samodzielnie wykonywujncy zdję
cia, czy posiada przeszkolenie na kursach specjalnych,
czy bez przeszkolenia
32. Jak jest wysokość budżetu rocznego pracowni roenlgenowskiej (wydatki personalne, na aparaturę, materiały
zużywalne) ........
........
.......
13. Czy w razie uszkodzenia aparatu jest możność naprawy
przez miejscowego rentgono technik a, czy musi dojechać
i skąd?
...
34. Jaki prąd elektryczny jest na miejscu, stały czy zmienny
i o jakim napięciu?
..................................

Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, ul. Chocimska 24,
dzieli się na:
1. departament ogólny z wydziałem prezydialnym, per
sonalnym i budżetowo-gospiodarozym,
2. departament organizacji służby zdrowia z wydziałem
organizacyjnym i wydziałem inspekcji służby zdrowia,
3. departament lecznictwa z wydziałem zakładów leczni
czych i wydziałem uzdrowisk,
4. departament medycyny społecznej z wydziałem opieki
nad matką i dzieckiem, walki z gruźlicą i higieny,
5. ‘departament farmaceutyczny z wydziałem organizacji
farmaceutycznej .produkcji i obrotu i z wydziałem do
spraw aptek i zaopatrzenia,
6. biuro prawne z referatem normatywnym i referatem
orzecznictwa.
P. Minister Zdrowia przyjmuje interesantów codziennie
prócz poniedziałków i sobót od godiz. 11—12 po uprzednim
zgłoszeniu się u sekretarza.
Interesanci winni załatwić sprawę przede wszystkim
u właściwego dyrektora departamentu. W sprawach osobi
stych przyjmuje p. Minister urzędników tylko we wtorki
od i)—10.
Podsekretarze stanu Min. Zdrowia przyjmują interesan
tów codziennie prócz sobót od godz. 11—13 po uprzednim
zameldowaniu się pisemnym w sekretariacie.
Dyrektorowie departamentów, naczelnicy wydziałów
i urzędnicy, uprawnieni do przyjmowania interesantów,
przyjmują codziennie od 10—13 po uprzednim pisemnym
zameldowaniu.

podpis
Podpis Kierownika
Kierownika Pracowni
Zakładu Leczniczego
UWAGA! Powyższą ankietę należy możliwie szybko wypełnić
i odesłać za pośrednictwem Wojewódzkiego Wy
działu Zdrowia do Ministerstwu Zdrowia Departa
ment Lecznictwa Warszawa, ul. Chocimska Nr. 24.
Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrow
skiego: Katowice, Gmach Wojewódzki, II p. Tel. 301-21,
wewn. 07. Godziny pizyjęć: 10—13.
Naczelnik Wydziału: Dr. Feliks Presser (od 1. 10. 104.5)
li p. 315.
Inspektor lecznictwa Dr. Stanisław Radwan
Referent przychodni opieki nad matką i dzieckiem: Dr.
Zdzisław Ćzechanowski. Referent stomatologiczny: Dr.
Bohdan Janowiez I oddział, ogólno - gospodarczy,, II oddział

Dział urzędowy Izby Lekarskiej
Izba Lekarska Województwa Śląsko-Dąbrowskiego ko
munikuje (10.8. 1945): Zycie organizacyjne stanu lckarskien w Województwie Śląskim obudziło się natychmiast po
usunięciu się Niemcóiw. Już od pierwszych dni lutego sta
nęła na czele Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia koleżanka
' labszewiicz, a kolega Hanke objął tymczasowo stanowisko
komisarza śląskiej Jzlby Lekarskiej. Zabezpieczono szpita
le przy pomocy sił miejscowych i szybko napływających
ukarzy wysiedlonych, jak i nowo przybywających ze
wszystkich dzielnic Polski. Przypływ ten nasycił wnet te
ren, a w szczególności Katowice i Chorzów, gdzie obecnie
pracuje 128, względnie 66 lekarzy. Rozmieszczenie lekarzy
jest fatalne i gorsze niż przed wojną, kiedy jiuż utyskiwa
no na to, że w miastach skupia się nadmierna ilość leka
rzy ze szkodą prowincji. Brak szczególnie lekarzy ogólnopraktykujących przy równoczesnym nadmiarze speajialitów, których wyprodukowała wojna, a przede wszystkim
dostarczyła zniszczona Warszawa. Nic można się również
karżyć na brak lekarzy szpitalnych, ponieważ liczba lecz
nic zmalała znacznie przez zajęcie znacznej części wojska
mi radzieckimi i zburzeniem innych działaniami wojenny
mi, tak że liczba lekarzy szpitalnych raczej zwiększyła się.
Podobnie przedstawiają się stosunki na Śląsku Opolskim,
i Irak lekarzy agófaopraktykujących jest tu wprost kata1 cofamy. Całe powiaty mają dotychczas tylko 1—2 lęka
my. W wielu miastach (Bytom, Gliwice, Zabrze) osiedliła
ę natomiast wcale pokaźna Liczba lekarz)- Polaków (oko
li 120). Lekarze Niemcy praktykują jeszcze ciągle. Wai imk i życia na Śląsku Opolskim poprawiają Się bardzo
zybko. Wzrasta również bezpieczeństwo. Aby zaspokoić
potrzeby tego obszaru, trzeba przenieść w te strony około
-60 lekarzy ogólno praktykujących.
Zniesienie 27 przemysłowych kas chorych wraz zc
półką Bracką, oraz 13 ogólnomicjiscowych kas chorych i
tworzenie w myśl polskiego ustawodawstwa Ubezpieczal1:1 Społecznej w miejsce tamtych, instytucji, zmieniło ra
dykalnie warunki bytu lekarzy śląskich. Trudno jednakże
! z.esąidzić już dziś, jak ukształtują się ostatecznie te spra
ny. zwłaszcza, że na skutek zabiegów Związku Lekarzy
zachowano system wolnego wyboru lekarza. Ubezpieczał-

nic (katowicka, chorzowska, pszczyńska
tannogórska)
przekazują umówione kwoty do Związku Lekarzy, który
rozdziela je między lekarzy w stosunku do uzyskanej ilo
ści kart porady. W przyszłości ulegnie len system pewnej
modyfikacji.
Pertraktacje o umowę zleceniową są w toku.
Pobór do wojska przerzedził tylko nieznacznie szeregi
lekarzy śląskich, częściowo i dlatego, że armia nie zacią
ga ma razie lekarzy, mających IV, III i II kategorię listy
narodowościowej. Spośród 102 lekarzy, pracujących dla
Ubezpieczalni katowickiej» ma 44 kategorię ITT, 17 kate
gorię IV, 14 pozostało bez kategorii (odrzucony wniosek),
reszta zaś 27 przebyła wojnę poza terenem Śląska i ma
dokumenty polskie.
Lekarze Niemcy uciekli do Rzeszy, za wyjątkiem kilku
osób, które zostały internowane (około 5); aresztowano
również część „dwójkarzy“, ci którzy są na wolności, nie
pracują dla Ubezpieczalni, a zostali przeważnie pozbawie
ni gabinetów. Wszystkie gabinety poniemieckie zostały
oddane w ręce polskie. Zajęli je przede wszystkim wysie
dl cmi i koledzy -nowoosiedlemi
Z początkiem maja nastąpiły zmiany personalne w Wy
dziale Zdrowia i w Izbie. Naczelnikiem został Dr. Stiawar:;ki, a Zarząd Izby ukonstytuował się w czerwcu, jak na
stępuje: prof. Dr. Michejda — przewodniczący, Dr. Hanke
wiceprzewodniczący, Dr. Golonka — wiceprzewodniczą
cy. Dr. Zawadzki — sekretarz, Dr. Groński — skarbnik.
Katowice gościły Ministra Zdrowia Dra Litwina, na
którego przyjęcie urządzono zjazd lekarzy szpitalnych i
powiatowych z szeregiem referatów.
nzomo już w lutym Związek zawodowy lekarzy WojewódzW miejsce Związku Lekarzy Państwa Polskiego utwo
rzono już w lutym Związek zawodowy lekarzy wojewódz
twa Śląsko - Dąbrowskiego; na przewodniczącego wybra
no Dra Urbanowicza, a ostatnio objął tę funkcję Dr. Hanko.
Tak Izba, jak i Związek rozciągnęły swoją działalność
na wcielone do Województwa tereny Zagłębia Dąbrow
skiego i Śląsk Opolski.
W Zagłębiu Dąbrowskim powstał autonomiczny oddział
Związku.

- -VII 1- Lokal Izby, jak również lokal Związku Zawodowego
Lekarzy Województwa Śląsko - Dąbrowskiego mieści się
w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 3. Tel. 307-41, go
dziny urzędowania od 8—13. przyjmowanie stron od 9—11.

2. a. Uchwałom następującą -taksą lekarską dla prak
tyki prywatnej: w gabinecie u lekarza od 50—150
złotych za poradę, w dom,u u chorego od 100—200
złotych aa poradę. Dla specjalistów przysługuje
dodatek 100 proc.
b. Wynagrodzenia za zabiegi według' umowy.
c. Rozliczenia za leczenie ubogich dla opieki spo
łecznej należy przedstawiać według cennika mini
malnego Województwa Śląskiego z r. 1933 według
taksy minimalnej x 15.
3. Dr. Kazimierz Golonka został wysunięty, przez Zwią
zek Zawodowy Lek. Woj. Si.-Dąbr. na członka Wojewódz
kiej Rady Narodowej
4. Przypominamy kolegom że na terenie Województwa
Śląsko - Dąbrowskiego obowiązują przepisy o reklamowa
niu się lekarzy i zakładów leczniczych z dnia 26.7. 1935.
5. Odpis'
Naczelna laba Lekarska. Warszawa, ul. Koszykowa 37.
Ldz. 227a/45. Warszawa, dnia. 1.8. 1945. Do Izby Lekarskiej
w Katowicach. Naczelna Izba Lekarska przesyła przy ni
niejszym okólniki Biura Odszkodowań Wojennych przy
Prezydium Rady Ministrów w sprawie rewindykacji strat
lekarskich (gabinety, narzędziu, biblioteki lekarskie i t. pi).
Okręgowe Izby Lekarskie są proszone o zebranie od
nośnych danych wśród wszystkich kolegów, którzy ponie
śli straty. Po otrzymaniu zebranych danych ze wszystkich
l -b — Naczelna Izba prześle je do Ministerstwa Zdrowia.
Jednocześnie N. I. L. zaznacza, że powyższa ankieta
nic wyklucza składanych zeznań w sprawie szkód wojen
nych. które należy składać bezpośrednio w Zarządach
miast czy powiatów.
Wiceprezes Izby Prof. Dr. Władysław Szejnach
Zawieranie umów przez lekarzy. Wszystkich lekarzy,
którzy mają zamiar umowy o leczenie, wzywamy, by
przed ich .podpisaniem posłali Izbie Lekarskiej odpis pro
jektowanego tekstu z wnioskiem o zezwolenie na zawar
cie umowy. Jest to konieczne w ich własnym interesie, bo
Izba ma obowiązek bronienia stanu lekarskiego. W tym
celu należy podać w dołączonym piśmie uwagi na temat
ewentualnych niedociągnięć umowy, które Izba winna
rugować.
Komunikat

Izby Lekarskiej Województwa Śląsko-Dąbrowskiego
(10. 11. 1915)
1. Po ustąpieniu prezesa izby prof. Dr. Michejdy z po

wodu powołania na Katedrę Akademii Medycyny w Gdań
sku, ukonstytuował się Zarząd Izby jak następuje:
przewodniczący: Dr. Golonka Kazimierz
wiceprezes: Dr. Hanke Edward
sekretarz: Dr. Zawadzki Witold
skarbnik: Dr. Gromski Marceli.
2. Składki Izby wynoszą:

a) składka roczna............................................. 180 zł.
b) składka roczna łr.a wdowy i sieroty po le
karzach oraz dla żon lekarzy, zaciągnię
tych do wojską) ...
........................... >00 zł.
c) na kasę pogrzebową......................................... 100 zi.
Uwaga: U lekarzy zakontraktowanych przez 4 śląskie
ubezpieczalnic (Katowice, Chorzów, Rybnik, Tar
nowskie Góry) potrąca Izba Lekarska wymienione
składki przez. Biuro Rozliczeń Związku Zawodo
wego Lekarzy.
Wzywa się wszystkich Kolegów do. natychmiastowego
’regulowania składek do Izby Lekarskiej i Związku Zawo
dowego Lekarzy.
0 Fundusz pośmiertny Izby Lekarskiej. — Izba Lekarska
wznowiła działalność kasy pogrzebowej. Będzie ona wypła
cać w razie śmierci lekarza ubezpieczonego, rodzinie — na
rzecz kosztów pogrzebowych 20 000 zł.
Równocześnie przystąpi Izba do ściągnięcia 4 rat (pc
z*) na rzecz wspomnianej kasy pogrzebowej. Ubezpieczę-

r.ym jeśt tylko ten lekarz, który zapłaci te raty. Z kasy tej
oraz jej składek są/ wykluczeni lekarze Ubezpieczalni, którzy
mają analogiczne ubezpieczenie przy Biurze Rozliczeń Zwią
zku Zawodowego Lekarzy.
4. Przy Izbie istnieje Biuro Pośrednictwa Pracy, które
wskazuje wolne posady i zatwierdgza umowy.
5. Z zarządem Zjednoczenia Węglowego uzgodniono
sławkę za badanie nowoprzyjętych do pracy. Wynosi ona
25 zł od osoby.
fi. Wiciu lekarzy nowoprzybyłych na teren Śląska nie zna
naszych przepisów o reklamowaniu się, które odbiegają od
przepisów innych Izb; dlatego przytaczamy odnośne przepisy
dotyczące tablic lekarskich etc.:
Art. 4. Lekarz może wymieniać w ogłoszeniach swą specjal
ność tylko zgodnie z art. 10 ust. 2 Rozp. Prez. Rz. P.
z dnia 25. 9. 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekar
skiej. Do czasu wydania zapowiedzianego rozporzą
dzenia min. opieki społecznej, decyzja w tej spra
wie należy do Zarządu okręgowej Izby Lekarskiej.
Niedozwolone jest lekarzowi niespecjaliście bez spe
cjalnego zezwolenia zarządu Izby używanie zwrotów,
które mogłyby wywołać w opinii publicznej mnie
manie, że dany lekarz jest specjalistą, n. p. „lekarz,
chorób kobiecych“, „ordynuje w chorobach skór
nych“, „choroby wewnętrzne“ i t. p.
Art. 5. Wzbronione jest anonsowanie lub zezwalanie na
umieszczenie anonsów w przewodnikach podróży,
księgach informacyjnych, księgach telefonicznych w
części anonsowej, w kalendarzach za wyjątkiem le
karskich, w pismach ulotnych i podobnych drukach.
Dozwolone są ogłoszenia w księdze telefonicznej i
adresowej w spisie lekarzy bez cech reklamowych.
Alt fi. Używanie nazwy „zakład“, „instytut“, ..poliklinika",
„ambulatorium“, „laboratorium“ i t. p. przez po
szczególnych lekarzy jest dopuszczalne tylko ża
zgodą Izby Lekarskiej.
Art. 13. Tablice • firmowe lekarzy winny odpowiadać formą
i treścią godności i etyce stanu lekarskiego.
Art. 14. Godła lekarskie mogą zawierać jedynie imię i na
zwisko lekarza, tytuł, naukowy (profesor, doktor),
stanowisko szpitalne lub zakładu zajmowane obe
cnie, (dyrektor, pr.ymariusz, ordynator, asystent) z
podaniem Właściwego instytutu lub szpitala, specjal
ności w najogólniejszym określeniu, bez podania
metod i szczegółów leczenia, oraz godziny przyjęć.
Art. 15. Artykuł 4 ma zastosowanie również do tablic fir
mowych lekarzy.
Art. IG. Rozmiary tablic lekarskich nic powinny być większe
niż 45 na 36 cm względnie przy innym formacie
1575 cm2. Poza tym wolno umieścić dodatkowo pod
tablicą firmową małe tabliczki z napisem „lampa
kwarcowa“, „aparat rentgena“, „diatermia“ etc. oraz
tabliczkę z godzinami przyjęć. Tablicę kolorowe lub
reklamowe świetlne oraz odstające od ściany są nie
dopuszczalne.
Alt. 17. W bramie, podwórzu lub na schodach dozwala się
. tylko na umieszczenie mniejszej tablicy, wskazują
cej drogę do gabinetu. W razie zmiany mieszkania,
na domu, w którym dawniej mieszkał lekarz, wolno
umieścić tablicę wskazującą jego nowy adres. Pu
upływie roku lekarzowi lub zakładowi leczniczemu
wolno umieścić tylko jedną tablicę firmowa
od zewnątrz.
Umieszczenie tablic i ogłoszeń w domach, w których
nic mieści sic gabinet lekarza lub zakład leczniczy,
oraz wywieszanie jakichkolwiek ogłoszeń reklamo
wych w aptekach, drogeriach, bibliotekach, czytel
niach etc. jest wzbronione.
Art, 21. Nagłówki na formularzach receptowych, rachunko
wych i innych foi mularzach lekarzy winny być
zgodne z wymogami art. 2 i 4.
7. Mamy na sprzedaż powielane egzemplarze urzędowej
wojewódzkiej taryfy lekarskiej po cenie 15 zł.
8. Zarząd Izby wzywa kolegów do zgłoszenia w ciągu
dni 14 inwentarza posiadanych przez nich poniemieckich
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urządzeń gabinetów lekarskich (meble lekarskie, aparaty,
instrumenty, książki). Zarząd Izby stwierdził, że szereg ko
legów posiada podwójne urządzenia lekarskie, wielu nato
miast kolegów, którzy obecnie powrócili z obozów, oraz
kolegów ze zniszczonych miast polskich nie posiada jakich
kolwiek urządzeń lekarskich i na skutek tego nie jest w
możności rozpoczęcia pracy lekarskiej.
9. Komunikujemy, że zaproponowano Izbie kupno nastę
pujących książek: Metamorphosis Theophrasti Paracelsii
r. 1535, cena 3 tysiące zł. Simphoriani Sampegii De omnibus
morborum generibus ex traditionibus Graecorum, Latinorum
Araborum Phoenorum ae recentium a u torurn r. 1540, cena
2 tysiące zł.
Koledzy, którzy reflektowaliby na te książki, są proszeni
0 porozumienie się z Izbą.
10. Komunikujemy, że koledzy mogą abonować następu
je pisma lekarskie:
„Medycyna Społeczna . Kliniczna“ — organ Izby Lekar
skiej Lubelskiej, Lublin, ul. Cicha 6 — cena numeru
75 złotych.
„Przegląd Lekarski", dwutygodnik, Kraków, ul. Krup
nicza 11 a.
„Nowiny Lekarskie“, Poznań, ul. Jackowskiego 29.
W przyszłości Izba Lekarska ma zamiar sporządzić teczki
z wyżej wymienionymi czasopismami lekarskimi, które będą
wśród kolegów w Katowicach i Chorzowie kursować, aby
ci koledzy, którzy nie są w stanie pozwolić sobie na zaabo
nowanie czasopism lekarskich, mogli z nich korzystać.
11. Zarząd Izby zamierza utworzyć przy Izbie bibliotekę
lekarską W związku z tym wzywa kolegów do ofiarowania
książek w szczególności dzieł zbiorowych oraz kompletu
czasopism. Dotąd ofiarowali: kol. Zawadzki 200 tomów, kolIwański 1000 tomów dzieł lekarskich poniemieckich.
12. Na posiedzeniu Woj. Rady Nar. w Katowicach w dniu
10. IX. br. Wojewoda ob. gen. Zawadzki w swym sprawo
zdaniu poruszył sprawę rozszerzenia się epidemii oraz zwią
zany z tym problem niedostatecznego osiedlania się lekarzy
nu Śląsku Opolskim. (Dla orientacji podajemy, że: w Izbie
Lekarskiej zostało zarejestrowanych 751 lekarzy polskich,
z tego osiedlonych w Katowicach 134, w Chorzowie 04, w
Bytomiu 59, w Gliwicach 49, w Zabrzu 39. Cyfry te są jednak
wyższe, ponieważ wielu kolegów z tych miast nie dokonało
dotąd rejestracji. Natomiast w mieście i pow. Gląbczyce
osiedliło się 2 lek., w mieście i pow. Racibórz 4 lek., w mie
ście i pow. Prądnik 4, w mieście i pow. Strzelce 5, w mieście
1 pow. Niemodlin 2, w mieście i pow. Olesno 3 lek. itd. Śląsk
Opolski potrzebuje natychmiast minimum 60 lekarzy.)
Ob. Wojewoda stwierdził, że jeżeli lekarze nie rozwiążą
we własnym zakresie sprawy osiedlania się na Śląsku Opol
skim, to władze administracyjne zastosują przymus w tym
kierunku.
W odpowiedzi kol. Golonka w przemówieniu w dniu
11. IX. br. (streszczenie w „Trybunie Robotniczej“ z dnia
12. IX. oraz w „Dzienniku Zachodnim“ z 14. IX. w artykule
p. t. „Lekarz na ziemiach zachodnich“) omówił sprawy zwią
zane ze zdrowotnością oraz osiedlaniem się lekarzy i po
stawił wnioski: o przyznanie specjalnych funduszów na akcję
zdrowotną, wydzielenie z UNRRA lekarstw oraz materiału
sanitarnego, zaopatrzenie aptek śląskich w surowce, kon
trolę społeczną nad aptekami, rozdział mleka, odżywek itp.
drogą Ośrodka Zdrowia, Stacji opieki nad matką i dzieckiem
itp., o zgłoszenie przez Tymcz. Zarządy Państwowe w Izbie
Lekarskiej poniemieckich urządzeń sanitarnych, o popiera
nie przez administrację pomoc dla lekarzy osiedlających się
na Śląsku Opolskim, o zabezpieczenie mieszkań i gabinetów
po lekarzach niemieckich, o pierwszeństwo dla personelu
sanitarnego w przydzielaniu mieszkań, o zagwarantowanie
bezpieczeństwa lekarzom.“
13. Podajemy do wiadomości Kolegom okólnik Minister
stwa Zdrowia, dotyczący samowolnego opuszczenia przez
lekarzy stanowisk służbowych:

„Zdarzają się przypadki opuszczania przez lekarzy sta
nowisk służbowych bez przestrzegania obowiązujących w
tym zakresie terminów wypowiedzenia.
Z uwagi na to, że stan taki dezorganizuje aparat służ
by zdrowia, przypominam co następuje:
Jeśli lekarz zamierza rozwiązać stosunek służbowy, to
0 ile stosunek ten jest:
a) o charakterze publiczno-prawnym, powinien ściśle
przestrzegać postanowień art. 59 i nast. ustawy z dnia
17 lutego 1922 r. o państwowej służbie zdrowia cy
wilnej,
b) o charakterze prywatno-prawnym (urzędnik kontrak
towy), powinien przestrzegać ściśle postanowień art.
25 i nast. rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia
16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umy
słowych (Dz. U. R. P. nr. 35, poz. 323) oraz szczegól
nych postanowień umowy służbowej.
W przypadku samowolnego opuszczania stanowiska służ
bowego polecam zawiadamiać o tym Izbę Lekarską, celem
wdrożenia postępowania dyscyplinarnego z powodu niewywiązywania się z zobowiązań zaciągniętych w stosunku do
państwa lub instytucji publiczno-prawnej i jednocześnie od
pis doniesienia przedłożyć Ministerstwu Zdrowia.
Jeśli opuszczający stanowisko był reklamowany z wojska,
należy nadto zawiadomić o samowolnym opuszczeniu stano
wiska władze wojskowe, które udzieliły zwolnienia.
Przy obsadzaniu stanowisk lekarskich należy od kandy
datów wymagać dowodów, prawidłowego rozwiązania po
przedniego stosunku służbowego.
Minister: Dr. med. Franciszek Litwin .
14.
W dniu 13. IX. 1945 r. w Izbie Lekarskiej w Katowi
cach odbyła się pod przewodnictwem D-ra Golonki konfe
rencja przedstawicieli instytucji sanitarnych Województwa
Śl.-Dąbr. (PUR, PCK, Nadzwyczajny Komisariat do walki
z epidemiami, Wydział Zdrowia, Związek Zawodowy Le
karzy, Izba Lekarska, Wydział Sanitarny DOKP, Wydział
Sanitarny Urzędu Bezpieczeństwa).
Konferencja była poświęcona sprawie osiedlenia lekarzy
na Śląsku Opolskim oraz sprawie epidemii tyfusu. Po prze
prowadzeniu dyskusji podjęto następujące rezolucje:
1. zwrócić się do ob. iMnistra Zdrowia i ob. Wojewody Ślą
skiego o przyznanie specjalnych kredytów na akcję zdro
wotną, w szczególności przeciw epidemiczną;
2. zwrócić się do ob. Wojewody o wydanie instrukcji wła
dzom administracyjnym I instancji, by ułatwiły osiedlanie
się lekarzy i personelu sanitarnego na Śląsku Opolskim;
by Komisje Mieszkaniowe bezwzględnie przydzielały
mieszkania po lekarzach niemcach, lekarzom Polakom,
lekarzom zaś i personelowi sanitarnemu przysługiwało
prawo pierwszeństwa przy uzyskiwaniu mieszkań; by
Tymczasowy Zarząd Mienia Poniemieckiego przydzielał
urządzenia mieszkaniowe w pierwszym rzędzie pracowni
kom Służby Zdrowia ;by Tymczasowe Zarządy Mienia
Poniemieckiego przedłożyły w ciągu dni 14-tu spisy urzą
dzeń gabinetów lekarskich, aparatów lekarskich i narzędzi
lekarskich Izbie Lekarskiej;
3. by Wydział Bezpieczeństwa i Milicja otoczyła specjalną
opieką pracowników Służby Zdrowia;
4. zwrócić się do przedstawicieli prasy p propagandę spraw
związanych ze zdrowiem publicznym.
Konferencja powołała Komisję Terenową, która ma na
celu zapoznanie się na miejscu z. warunkami pracy lekarzy
1 stworzenia odpowiednich warunków dla osiedlenia się.
Konferencja utworzyła przy Biurze Pośrednictwa Pracy
Izbie Lekarskiej Śl.-Dąbr. Komisję pośrednictwa pracy, zło
żoną z przedstawicieli wszystkich instytucji sanitarnych
Woj. Śl.-Dąbr.
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Specjalne cele i zadania lecznictwa społecznego
w województwie Śląsko-Dąbrowskim
Podał

Dr. Jasi Szumski
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Chorzów)
Życie naszego, świeżo postawionego na nogi, organizmu
państwowego zaczyna powoli budzić się z marazmu, w jaki
go wtrąciła katastrofa wojny światowej. Uwzględniając nie
słychane spustoszenie wojenne w organizmie gospodarczym,
a co jeszcze ważniejsze w biologicznym, żywym organiźmie
narodu, normalizacja życia odbywać się będzie w niesłycha
nie ciężkich warunkach, napotykając na niezliczoną ilość
trudności, do których pokonania potrzeba będzie niemałego
talentu organizacyjnego i dużej dozy heroizmu ideowego.
Na terenie najbardziej w kraju uprzemysłowionego woje
wództwa Śląsko-Dąbrowskiego i sąsiednich rejonów, wysu
wa się szereg specjalnych zagadnień, które mogą być z po
żytkiem dla sprawy rozwiązane w ścisłym kontakcie i koor
dynacji zc strony wszystkich zainteresowanych czynników.
Obok licznych władz i instytucyj, czynnikiem takim w obec
nej strukturze życia państwowego i społecznego są zjedno
czenia przemysłowe i związki zawodowe, które coraz głę
biej starają się wnikać w życie 1, pracę swoich warsztatów
pracy i ich załóg. Do bardzo zaś ważkich zagadnień należy
między innymi'sprawa działalności ubezpieczeń t. zw. dłu
goterminowych t. j. emerytalnych, inwalidzkich i wypad
kowych. W rozwoju swych agend, w kręgu zainteresowań
od podstaw bytowania ludzkiego, ubezpieczenia te zahaczają
o niezliczoną ilość kwestyj, których planowanie i organizo
wanie spoczywa w rękach rozlicznych ośrodków dyspozycyj
nych. Rozwojem akcji ubezpieczeń społecznych interesują się
bardzo żywo wszystkie czynniki w państwie, a sprawa zdro
wia psychięgnego i fizycznego jednostki pracującej wysuwa
się obecnie na czoło najważniejszych zagadnień.
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który w swej dzia
łalności ma nadać osobnikowi świata pracy piętno inwalidz
twa, ma go postawić poza nawias elementów twórczych,
czynnych, — nie może być obojętne, w jakich warunkach
odbywa się praca ludzka w warsztatach pracy, jaki materiał
ludzki jest do nich przyjmowany, jaka jest ochrona i hi
giena pracy, jak rozwija się działalność ubezpieczenia cho
robowego, jaki jest rozwój , i poziom szpitalnictwa, w jakim
stopniu wszystkie ośrodki pracy lekarskiej doceniają w. pa
togenezie i w leczeniu czynnik zawodowej pracy ludzkiej
Itp. inne liczne zagadnienia.
Wychodząc od zagadnień inwalidztwa pracy w następ
stwie starości I związanego z tym niedołęstwa, choroby wzgl.
wypadku przy pracy pragnę poddać analizie i we właśotiyy,
z punktu widzenia lekarskiego, sposób oświetlić rozliczne

zagadnienia praktyczne, jakie się z tym wiążą. Obserwo
wana i przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych notowana
liczba rent inwalidzkich i wypadkowych jest bardzo czu
łym wskaźnikiem szeregu doniosłych przejawów biologicz
nych i organizacyjnych w życiu narodów. Tu w ostatecznym
elekcie mamy sprawdzian, jak sprawnie działają poszcze
gólne, zazębiające się ze sobą, kółka z dziedziny służby zdro
wia, jaki jest wkład ze strony aparatu leczniczego, a nade
wszystko zapobiegawczego, by zachować jak największą
sprawność i wydajność człowieka pracy. A musimy pamię
tać i mieć ciągle na uwadze fakt, że stosunki na rynku pracy
w okresie po obecnej, okrutnej wojnie tak zasadniczo się
zmieniły, że tężyzna fizyczna każdej jednostki ludzkiej jest
bezcennym skarbem, który musimy najtroskliwiej pielę
gnować. Kiedy w okresie przed wojną istniał w duże milio
ny idący nadmiar rąk do pracy i święcił tryumfy wyzysk
pracy ludzkiej ze strony zorganizowanego lewiatana, —
obecnie w każdej dziedzinie brak nam rąk do pracy, a ogrom
na krzywa ubytku ludnościowego, spowodowana potworną
polityką wyniszczenia naszego plemienia przez kat.n nie
mieckiego, nieprędko się wyrówna. Kompletnie zdewasto
wany kraj, ogromna liczba całkowitych lub półinwo idów
pracy w następstwie przejść w rozlicznych obozach i wyra
finowanych katowniach, zaciąży ogromnie na barkach ludzi
pracy, którzy będą zmuszeni pracować na siebie, na swoją
rodzinę i na nich.
I już najwyższy czas po temu, by i w praktycznej me
dycynie nastąpiło całkowite przestrojenie 1 przeniesienie
punktu ciężkości ze strony leczniczej na zapobiegawczą, tak
jak to w szerokim zakresie i od szeregu Wdzieje się w kra
jach Ameryki Północnej. Istnieje nawet w Nowym Yorku
instytut przedłużania żyda, który w trakcie swoich prac
dochodził do rewelacyjnych wyników. Np. na 1000 przeba
danych, rzekomo zdrowych pracowników poczty, stwierdzo
no 142 poważnie chorych, których stan wymagał bezzwłocz
nego leczenia. Jedna z ubezpieczali! powierzyła instytutowi
stałe obserwowanie stanu zdrowia 6000 osób. I okazało się,
że wśród grupy osób badanych i kierowanych zapobiegawczo
śmiertelność była o 24% niższa, jak wśród dorosłych Iden
tycznej grupy osób niebadanyćh. *) O/sób wolnych zupełny
od jakichś w zarodku będących wad fizycznych jest na ogół
*) Cytuję za Drem M. Stawińskimi „Rola medycyny za
pobiegawczej w leomietwie«.
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mało, a z chwilą ich ujawnienia przez odpowiednie postę
powanie lecznicze, czy też uregulowanie trybu życia wzgl.
zmianę rodzaju pracy, można zapobiec dalszemu rozwojowi
choroby i utrzymać jednostkę jak najdłużej w szeregu czyn
nych, twórczych na ogólnym rynku pracy. W Danii usta
wodawstwo ubezpieczeniowe poszło nawet tak daleko, że
objęło zasięgiem swego działania nawet młodzież szkolną,
mając wpływ na kształtowanie się życia jednostki w okresie
jej rozwoju fizycznego, na właściwy wybór zawodu już w
okresie przygotowawczym szkoleniowym, zależnie od cech
fizycznych i uzdolnień psychicznych.
Jest faktem powszechnie znanym, że dzięki zastosowaniu
w praktyce różnych zdobyczy medycyny zapobiegawczej
przedłużono w ostatnich dziesiątkach lat, okres naszej wę
drówki. żywota o lat kilkanaście.
To też i w głównych doktrynach szkolenia lekarzy i w or
ganizowaniu ich pracy powinna przeważać strona zapobie
gawcza.
Zabierając tutaj w największym ośrodku przemysłowym
w państwie głos, jako lekarz, a mając jako słuchacz prze
ważni^ nie lekarzy, ale właśnie licznych przedstawicieli
świata pracy, najbardziej zainteresowanych, w zapoznaniu

się z szeregiem zagadnień z dziedziny medycyny zapobie
gawczej na terenie warsztatu pracy; — pragnę jeszcze zre
ferować, że już w okresie po tamtej wojnie harmonijnie
z rozwojem licznych zdobyczy świata pracy, zyskała pełne
prawo obywatelstwa nowa gałąź medycyny: medycyna pracy.
Dzisiaj stanowi ona, odrębną specjalność, tak jak chirurgia,
choroba oczu, skóry, czy też inne. Na bardzo rozbudowaną
już medycynę pracy składają się dzisiaj takie dziedziny jak
fizjologia i psychologia (psychotechnika) pracy wraz z oceną
poszczególnych zawodów pod względem praktycznym i naukowo-lekarskim, patologia 1 higiena pracy, lekarska ochrona
pracy, choroby i uszkodzenia zawodowe, chirurgia wypad
kowa i inne. W swoich praktycznych badaniach stara się
medycyna pracy (przemysłowa) ustalić warunki i rodzaj
pracy, najlepiej nadający się do możliwości fizycznych i umysłowych poszczególnego robotnika, względnie pracownika
umysłowego, które nie będą powodować nadmiernego zmę
czenia I pozwolą osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy.
To też, dla należytego zrozumienia i oceny poszczególnychstanów chorobowych 1 szkodliwości zawodowych, musi le
karz należycie poznać i opanować wszelkie zagadnienia
z dziedziny życia zawodowego i pracy osobnika.

Upieką społeczna w przemyśle hutniczo-górniczym
na ziemiach polskich
Część I. B. Królestwo Polskie
Podał

Franciszek Popiołek
(Cieszyn)
Kwestia społeczna w przemyśle, w ścisłym, nowożytnym,
znaczeniu słowa, wyłania się dopiero naprawdę z chwilą,
gdy powstaje nowoczesny wielki przemysł fabryczny, prze
mysł, skupiający przy poszczególnych zakładach większe
Mości pracowników, gdy z zajętych w nich robotników two
rzy się w społeczeństwie osobna klasa, mająca swoje wła
sne potrzeby, bolączki i aspiracje, rozporządzająca też dzięki
swej liczebności pewną siłą, którą można przeciwstawić
warstwie- posiadającej, kapitalistom 1 właścicielom przed
siębiorstw. Nie"było jej, gdy przemysł ograniczał się do
cechów zatrudniających tylko drobną liczbę pomocników
majstrów rzemieślniczych, którzy byli niejako ich domo
wnik-'mi, gdy w posiadłościach możnych panów powstawały
fabryki w których' pracbwali poddani, zobowiązani do pra
cy pańszczyźnianej ,gdy zatem właściciel przedsiębiorstwa
troszczył się o nich tylko o tyle, żeby ich utrzymać • przy
zdrowiu i sile, żeby w ogóle nie stracić siły roboczej.1)
Dlatego też kwestia społeczna zjawiła się najwcześniej
tam. gdzie najpierw powstał wielki przemysł na wielką
skale t. j. w Anglii. Tam też wystąpiło poraź pierwszy
w sposób ostry przeciwieństwo między właścicielami przed
siębiorstw a ich pracownikami, powstała walka klas, a za
razem zjawiły się próby sił obu stron wojujących w postaci
strajków 1 lokautów i usiłowania zażegnania lub przynaj
mniej złagodzenia tej walki przez uwzględnienie przynaj
mniej częściowe żądań warstwy pracującej, ulżenia jej nie
doli. w ogóle zajęcie się losem robotników, czyli t. zw. opie
ka społeczna. —OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE NIEPODLEGŁEJ.
JEJ POCZĄTKI. V)
Na ziemiach polskich zainteresowanie się losem praco
wników przemysłowych pojawia się dosyć wcześnie, po
czątki bowiem pewnego rodzaju • opieki społecznej sięgają
XVI wieku. Już bowiem król Zygmunt August nakazał
z dochodów żup wielickich wypłacać rocznie 20 grzywien
na tamtejszych chorych górników, zostających pod opieką
lekarza Anzelma Rphorynuśa. a Władysław IV wybudował
dla nich zakład kąpielowy, ustanowił specjalnego chirurga

i urządził gairkuchnię dla górników nie mających własnego
domu. Także już w XVI wieku Bractwo św. Jana w War
szawie utworzyło rodzaj biura pośrednictwa pracy. W dru
giej połowie XVIII wieku magnaci zakładający fabryki,
chcąc przyciągnąć do nich siły robocze i przywiązać je do
przedsiębiorstw, a przy tym dostarczyć im pomieszczenia,
ponieważ te zakłady powstawały poza miastami, w miej
scach nieraz odludnych, budowali dla nich domy robotni
cze, jak ks. Ogiński w Słonimiu hr. Ostrowski ptzy zało
żonej przez siebie hucie żelaznej w Tomaszowie. Pod tym
względem wyprzedziła Polska nawet Europę zachodnią,
gdyż w Anglii np. dopiero po r. 1800 zaczęto tworzyć dla
robotników podobne urządzenia humanitarne.14-9)
** *3 * *
Kwestia opieki społecznej wyłoniła się jednak naprawdę
dopiero równocześnie z rozwijającym się nowoczesnym prze
mysłem fabrycznym. Postanowieniem królewskim z 1817 r.
utworzył rząd b. Królestwa Polskiego „Korpus Górniczy1*
— organizację ze statutem, określającym skład Korpusu,
obowiązki jego członków, ich swobody 1 przywileje. Do
Korpusu, pozostającego pod kierunkiem Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Policji.
1) Rutkowski J. Zarys gospodarczy dziejów dolski w cza
sach przedrozb. Poznań 1923 —
:i) Daszyńska - Galińska Przyczynki do kwestii robotniczej
w Polsce, Warsz. 1920.
- 1) Siwlk, Konieczności przywrotu prawno - państw, w dzie
dzinie ubezpieczeń spoi. (Biuletyn Min. Pracy i Opieki
Spoi. z 1. V. 1919.
ł) Dr. Aleksander Woycicki, Instytucje fabryczne i spo
łeczne w b. Królestwie Polskim.
■;) Tenże autor: Robotnik polski w życiu rodzinnym („Eko
nomista" 1919 X. I. 59 X. H. 77)
3) Kempialówna J. Organizacja Inspekcji Pracy („Ekono
mista" 1921 X. J. 20).
7) Kruszewski St. i Mir. Zdziarski, Kronika społeczna. Pra
wodawstwa robotnicze („Ekonomista" 1922 X. II.)
" 8) Reischmidt S-. O potrzebach przemysłu JCról Pol.
Warsz. 1910.
fi) Kowalewski St., Historia związków zawodówych w Król.
Pol.
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OPIEKA SPOŁECZNA W B. KRÓLESTWIE POLSKIM.
Na ziemiach polskich zajęto się tą spraiwą dosyć wcze
śnie, idąc za wzorem angielskim, bo równocześnie prawie
z rozwijającym się nowoczesnym przemysłem fabrycznym.
Postanowieniem królewskim z 1817 r. utworzył rząd b. Kró
lestwa Polskiego Korpus Górniczy, organizację ze statutem,
określającym skład Korpusu, obowiązki jego członków, ich
swobody i przywileje. Do Korpusu, pozostającego pod kie
runkiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji,
a więc władz państwowych, należeli obowiązkowo urzęd
nicy, oficjaliści i robotnicy przysięgli (stali) w kopalniach
I hutach, orąz — jako członkowie honorowi — właściciele
kopalń lub znaczniejszych hut, ponadto ,.osoby zalecające
flę wiadomościami z działań w górnictwie”.
Korpus składał się z 8 Idas, z nich pięć pierwszych klas
stanowili urzędnicy, ostatnie trzy klasy zaś składały się
z prostych górników i hutników oraz czeladzi — słowem
instytucja miała charakter demokratyczny.
Statut Korpusu zapewniał górnikom 1 hutnikom odszko

dowanie ,w razie choroby I kalectwa z kasy górniczej czyli
z funduszów przedsiębiorcy, przewidywał utworzenie kas
emerytalnych, instytucję lekarzy zakładowych, kasy brac
kie oraz t. zw.' „lenniki” t. j. szychty chorych czyli środki
rządowe, ubezpieczające robotników na wypadek choroby,
kalectwa, starości 1 śmierci, przeznaczając pewne fundusze
z dochodów przedsiębiorców na wsparcie dla chorych ro
botników, na leczenie ich 1 pogrzeb oraz emerytury, pensję
„odstawkową” t. j. odprawę dla inwalidów Jakoteż wdów
i dzieci po zmarłych.
Odrębnie istnieć mogły urzędnicze stowarzyszenia eme
rytalne. a obowiązkowo kasy braclde, do zarządu których
byli powoływani „starsi", wybierani jako kandydaci przez
członków czterech ostatnich klas r. pośród członków umleiących czytać, pisać, rachować i znających urządzenia kasy.
7. nich Dyrekcja Górnicza w Kielcach dWanowała „star
szych”. Przy Dyrekcji została zorganizowana Kasa fundu
szu emerytalnego i główna kasa bracka, mająca nadzór nad
wszystkimi kasami w okręgach.
Fundusze kas brackich płynęły ze składek członków,
z opłat ściągniętych tytułem kar, wreszcie z opłat przedsię
biorców w wysokości 2% od zysków. Członkowie płacili
jednorazowo wpisowego 1—4 zł polskich zależnie, od klasy,
stale 1/30 część zarobku t. ziw. potrąozkę w kwocie 1 gr od
1 zl płacy, kwartalnie wartość płacy za szychtę, ewentualnie
1-4 i 8 złp za pozwolenie na ożenienie się. Składki stałe
i kwartalne płacili tylko członkowie klas od V do VIII.
Członek Kasy miał prawo do wsparcia w czasie choro
by, do bezpłatnego leeżenia, jeżeli choroba była spowodowa
na pracą w zakładzie, jakoteż do emerytury dla siebie,
ewentualnie dla żony i dzieci do lał 15. W czasie choroby
otrzymywał w ciągu jednego miesiąca całkowity zarobek,
w razie dłuższej choroby połowę tegoż aż do powrotu do
zdrowia lub uzyskania emerytury.
Prawo do emerytury nabywał członek Kasy pod warun
kiem regularnego płacenia wkładek, w wypadkach, gdy
uległ kalectwu w czasie pracy, normalnie po 40 latach
pracy bez przerwy lub Jeżeli osłabione siły nie pozwoliły
mu dłużej służyć. Pobory emerytalne wynosiły po 10 latach
Pracy 1/6 część ostatniego zarobku, po 26 latach 1/4, po 30
* A 9 Po 40 latach połowę zarobku. Emerytury dla żon
' dzieci były oparte co do wysokości poborów na tych sa
mych zasadach co członków. W razie braku ustawowych
warunków do Poboru emerytury Dvre1<cja Górnicza mogła
wdowie j sierotom wyznaczyć wsparcie, gdy wykazane ziostało 'ch ubóstwo i nędza. Ściąganie składek i prowadzenie
rachunków należało do t. zw. szychtmajstrów, kuratorami
kas brackich byli: inspektor odnośnego okręgu 1 dwóch
„starszych” z pośród robotników.
Rząd troszczył się także o odpowiednie pomieszczenie dla
r<> lotników. Minister Lübeck i postanowił, aby we wszystv|t i gałęziach produkcji stałe i dzienne płace tak były ure,u ovv.me, by robotnicy mieli byt zabezpieczony, podobnie
,a’; na kląsku Górnym, by wszędzie były budowane dla nich
mieszkania : przydzielone im grynty na ogrody, a zarazem umożliwione było nabycie ich przez robotników na
własność.
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Do Korpusu górniczego nie mogli należeć żydzi. Gdy się
zgłaszali cło pracy w hutach i powoływali się na to że rząd
pruski ich dopuszczał do hutnictwa, zdecydowano przyjmąwarne ich, ale tylko jako wyrobników dziennych bez prawa
do ustalenia w żawodzie.
Bractwa rozwijały się w organicznym związku z cało
kształtem górnictwa i hutnictwa, które w b. Królestwie
zależąły w wysokim stopniu od warunków politycznych.
Gdy te po upadlku powstania listopadowego ułożyły się nie
pomyślnie, odbiło się to niekorzystnie także na położeniu
warstw robotniczych. W państwie rosyjskim nie było obo
wiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby. Rząd nic
troszczył się zbytnio o , to ubezpieczenie i sprawa ta Dosta
wiona była w porównaniu z państwami ościennymi najgo
rzej w Rosji. Wprawdzie w projekcie ustawy górniczej z r.
1806 było wymaganie, ażeby na kopalniach rządowych, za
trudniających więcej niż 200 robotników, znajdował się szpi
tal i jeden lub kilku lekarzy stosownie do liczby osób pracu
jących, lecz to nie zostało wykonane i nawet zakłady o ty
siącach robotników nie miały zapewnionej pomocy lekar
skiej.
Braki w ustawodawstwie społecznym państwa musiała
zastąpić inicjatywa prywatna. Gdy robotnik zachorował
i nie pobierał płacy, tak >n jak i jego rodzina była narażo
na na głód i nędzę, zwłaszcza że zwykle nie było środków
na leczenie się i lekarstwa. To samo było, gdy uległ nie
szczęśliwemu wypadkowi i nje mógł pracować przez dłuż
szy cza-s. Przez chorobę jego 'lub okaleczenie ponosił szkodę
także zakład, w którym pracował. W interesie pracodawcy
było wyleczenie jak najrychlejsze robotnika i powrót jego
do pracy. Pracodawcy więc we własnym dobrze zrozumia
nym interesie nie mogli się usunąć od pomożen i a tak: mu
robotnikowi, aby go mieć znowu w zakładzie. Aby zaś nie
musieli ponosić wszelkich kosztów z tą pomocą związanych
i pociągnąć do współudziału klasę roboczą, zakładali sto
warzyszenia ■ zwane kasami chorych, kasami bratnimi lub
k. pomocy lub kasy przezorności czyli oszezędinościowc. cło
których robotnicy wpłacali — dobrowolnie lub obowiązko
wo — pewną część swego zarobku. Z wkładek ich oraz do
płat pracodawców tworzył się fundusz, z którego pokrywa
no koszta leczenia chorego lub okalecza lego robotnika,
udzielano zasiłków na utrzymanie jego wraz z rodziną
w czasie choroby albo kiedy >się stal w ogóle niezdolny do
pracy wskutek kalectwa lub starości. Do tego ostatniego
celu tworzono właściwie osobne kasy emerytalne, lecz. nie
kiedy kasy chorych musiały 1 te koszta ponosić zc swoich
funduszów. '*).
Kasy pomocy istniały prawie wo wszystkich przedsię
biorstwach. Kopalnie 1 huty wydzierżawione od Rządu
miały już od r. 1821 kasy bratnie. Dla nich bowiem właśnie
w tym roku założył Staszic pierwszą kasę popiocy bratniej,
wyprzedzając tym samym tak przez utworzenie Korpusu
Górniczego jak i tę kasę inne kraje europejskie w zakresie
opieki społecznej.' Przemysłowcy byli to przeważnie cudzo
ziemcy i ci sprowadzonym do kraju z zagranicy maj. I rem
i 'robotnikom nie mogli dać gorszych warunków, niż oni je
mieli w swojej ojczyźnie i urządzali dla nich kasy -według
tego typu, jaki stasowany był w ich ojczyźnie. Powstawały
zatem kasy według wzorów niemieckich, austriackich lub
francuskich.
Kasy, które powstawały, począwszy od r. 1859, jako na
śladownictwo owych wzorów, miały jednak duże braki,
wskutek czego nie spełniały należycie swego zadania, a mia
nowicie wszystkie trzy rodzaje ubezpieczeń t. j. chorobowe,* I
10) Steiiikellcr założył w Żarkach koszary dla :!00 robotni
ków pracujących w Jego zakładach z ich rodzinami
I zaprowadził stałe dyliżanse kursujące między nimf
a zakładami (Steinkeller str. 167).
11) (iąslorowska N. Górnictwo i Hutnictwo w 'Króle iwie
Polskim (1815 —^1830) str. 223.
12) oraz tejże autorki; Organizacja Kas Brackich górni
czych w Król: Pol. 1815 — 30), która przytacza też statut
Korpusu Górn. Łabęcki H. Górnictwo w Polsce vVarsz.

1841

13) Jakubowicz H, Nowe prawo o odszkodowaniu okale
czonych robotników („Przegląd Techniczny" r. 1993
(Nr. 10)
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od nieszczęśliwych wypadków i emerytalne, połączone były
w jednej, kasie, która nie mogła podołać swym obowiąz
kom. tym bardziej, że 1) składki nie były zasto-owane do zo
bowiązań kasy, a składki przedsiębiorców były zbyt małe,
2) robotnik, przechodzący z jednego przedsiębiorstwa do
drugiego, tracił nabyte prawa, 3) niedostateczny wpływ ro
botników lub zupełny jego brak na zarządzanie kasą, co
prowadziło do nieporozumień, bojkotowania wyborów do
zarządu kas i strajków, 4) brak oddzielenia w niektórych
przedsiębiorstwach funduszów kasy od funduszów przedsię
biorstw I zabezpieczenia nietykalność’ kapitałów kasy.
W r. 1908 istniały kasy robotnicze różnego typu w 17 za
kładach górniczo-hutniczych (w tym 16 w Zagłębiu Dąbro
wskim).
Powyższe braki i powstałe wskutek tego nieporozumie
nia między pracodawcami a robotnikarpi wywołały inter
wencję rządu rosyjskiego, który najpierw zabronił fabry
kantom czerpać z kas chorych pieniądze na opłaty pomocy
lekarskiej z tej części, którą przemysłowcy obowiązani byli
nieść z własnych funduszów (r. 1886), potem (w r. 1892)
włożył na cały przemysł obowiązek polerywania wszystkich
wydatków połączonych z leczeniem robotników, składki
zaś do kas nakazał używać wyłącznie na wypłatę emerytur
oraz zasiłków dla robotników i ich rodzin, wreszcie posta
nowieniem Komitetu Ministrów »z tegoż roku (1900) „o przed
sięwzięciu środków tymczasowych w celu uporządkowania
kas robotników górników w guberniach Królestwa Polskiego“
oddano kasy pomocy pod nadzór inspekcji fabrycznej i gór
niczej, nakazano prowadzenie oddzielnej rachunkowości tych
że od rachunkowości zakładów przemysłowych i określono
sposób zabezpieczenia ich funduszów, pozwolono na zmianę
wysokości potrąceń z zarobków robotniczych tylko za zgodą
naczelnika Zachodniego Okręgu Górniczego lub inspektora
okręgowego i zabroniono zmniejszania wypłacanych zapomóg
w porównaniu z dotychczasowymi normami, oraz zastrze
żono. że pomoc lekarska i wypłacanie odszkodowania po
szkodowanym wskutek nieszczęśliwych wypadków nie na
leży do obowiązków kas, lecz przedsiębiorcy, nadto nało
żono na .przedsiębiorców obowiązek wpłacania do tych kas
1h> tej sumy, którą wpłacili robotnicy, jeżeli kasy udzielały
tylko zapomóg chorym, a w kwocie równej sumie składek
robotniczych, jeżeli'kasa wypłacała także emerytury star
cem i niezdolnym do pracy lub pozostałym po.nich rodzi
nom. ,4)
;
W wykonaniu ustawy z r. 1892 uchwalił Zjazd Przemy
słowców Królestwa projekt' ustawy o kasach chorych, który
został zatwierdzony przez rząd rosyjski w r. 1895. W myśl
tegoż do kas brackich należało udzielanie pomocy lekar
skiej robotnikom i ich rodzinom, jakoteż zasiłków na po
grzeby dla zmarłych. Zapomogi wynosiły połowę średniego
zarobku dziennego robotnika, które pobierał najdłużej przez
6 miesięcy, dla brzemiennych robotnic takaż zapomoga w tej
samej wysokości na okres 2 tygodni przed i po porodzie,
na pogrzeby w wysokości 20-krotnego zarobku dziennego.
Oprócz tego członek Kasy otrzymać mógł wsparcie w razie
nieszczęśliwego wypadku.
W zakładach przemysłowych podlegających inspekcji gór
niczej Królestwa Polskiego było w r. 1912 piętnaście kas cho
rych i kas pomocy. Również zbiorowe ubezpieczenia od nie
szczęśliwych wypadków znajdowały coraz szersze zastoso
wanie i szereg przedsiębiorstw wprowadził je w życie. W ro
ku 1897 istniały te dobrowolne ubezpieczenia w 12 zakła
dach hutniczych. Rząd rosyjski zajął się tą sprawą poraź
pierwszy w r. 1903, wprowadzając prawnie zasadę odpowie
dzialności pracodawców, lecz norm obowiązkowego wyna
gradzania robotników poszkodowanych wówczas nie okre
śli) ani polecenia Rady państwa, aby w terminie pięcioletnim
opracował odpowiedni projekt obowiązkowego ubezpiecze
nia nie wykonał, jakoteż utworzenie specjalnego funduszu
na ten cel przed r 1912 nie przyszło do skutku z powodu
'*) Wesiutyriski fa., Ubezpieczenia robotnicze w
(„Ekonomista“ r. 1913, t I, str. 164 i t. II, str. 101).
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wojny japońskiej i wynikających z niej trudności finanso
wych. ,r’—”)
W sprawie emerytur dla niezdolnych do pracy robotni
ków przez kilkadziesiąt lat przemysł górniczo-hutniczy czy
nił zabiegi u rządu rosyjskiego, lecz władze odrzucały jeden
projekt załatwienia jej po drugim. Założenie kas emerytal
nych było .zatem znowu aktem dobrej woli właścicieli ko
palń i hut -oraz wyrazem przezorności robotników, gdyż je
dni i drudzy ponosili wspólnie koszta utrzymania kas.. Nato
miast nakazem rządu było nałożenie w r. 1903 na właści
cieli zakładów przemysłowych obowiązku wypłacania rent;
inwalidom z wypadków nieszczęśliwych przy pracy, jako-'
też wdowom i sierotom po. robotnikach zmarłych wskutek
nieszczęśliwych wypadków. •
Przy niektórych zakładach powstały t. zw. kasy prze
zorności, mające na celu zaoszczędzenie jakiejś sumy pie
niężnej na czarną godzinę, których fundusze składały się
z wkładów uczestników i fabryk, Z procentów od kapitału,
dobrowolnych wkładek i darów. Kasy te zostające zu
pełnie w rękach fabrykantów, nie cieszyły się zaufaniem
robotników.
Tak kasy chorych jak 1 ubezpieczenia od nieszczęśliwych
wypadków były przeważnie dobrowolne, zależały od woli
pracodawców. Rząd regulował tylko w razie potrzeby, zwy
kle wskutek skarg interesowanych ich funkcjonowanie.
Gdy wskutek wrzenia rewolucyjnego rząd rosyjski po" zwolił w r. 1905 poddanym zakładać stowarzyszenia i związki
- dla celów nic sprzeciwiających się prawu, i zaczęły się two
rzyć publiczne organizacje robotnicze, działające jawnie, jak
— Polska Partia Socjalistyczna obok Socjaldemokracji Polski
i Litwy, oraz chrześcijańskie związki zowodowe, wtedy pol
skie związki postawiły w programie swojej działalności tak
że zakładanie i prowadzenie kas chorych, pomoc bezrobot
nym w czasie braku pracy i wyszukaniu pracy, organizowa
nie kas pośmiertnych dla wsparcia rodziny zmarłego robot
nika, kas samopomocy i oszczędnościowych, tworzenie koo
peratyw dla polepszenia warunków życiowych klasy • ''ot-„
niczeł, a nadto każdy statut takiego robotniczego stowarzy
szenia zawierał paragrafy odnoszące się do działalności kul
turalno - oświatowej, zachęcające do zakładania bibliotek,
czytelń, odczytów i w ogóle popieranie przedsięwzięć kul
turalnych 1 życia towarzyskiego. Tak drugi z kolei co do
liczebności Związek Robotników Przemysłu Żelaznego, zor
ganizowany w r. 1906, podał w pierwszym swoim sprawoz
daniu, że otrzymał 394 zgłoszeń o pracę, a z nich 360 załatwił
pomyślnie, a przy tym uchwalił, zorganizować kursy dla
urzędników organizacji, i wejść w tym celu w kontakt z
„Polską Macierzą Szkolną» oraz „Towarzystwem Opieki nad
dziećmi" celem ułatwienia dzieciom członków uczęszczania
do szkół i ochronek. .Wyraził też życzenie, „aby członkowie
jak najliczniej zapisywali się do Uniwersytetu Ludowego
tej Macierzy, w szczególności, aby uczęszczali na wygłaszane
w tej instytucji wykłady z dziedziny techniki". W tym wła
śnie kierunku inicjatywa prywatna była konieczna wobec
analfabetyzmu powszechnego wśród warstwy -robotniczej,
zwłaszcza, że w owym czasie nie było nic trudniejszego niż
wyjednanie pozwplenla władz na odczyt lub szkółkę. w)
Dopiero tuż przed poprzednią wojną światową, w r. 1912,
uchwalono, wzorowaną na prawodawstwie niemieckim, usta
wę, zawierającą przepisy ubezpieczenia robotników na wy
padek choroby i od nieszczęśliwych wypadków oraz ustana-* *
,0) Projekty zmian w prowodawstwie robotniczym podaje:
„Przegląd Górniczo-Hutniczy" z r. 1906, str. 132, 198, 200, 208,
212, 21 i 145 oraz r. 1907, str. 447, 531, 555 1 r. 1909, str. 564.
Płndelski T., Kasy pomocy dla robotników w zakładach
górniczych i hutniczych w Zagłębiu Dąbrowskim („Przegląd
Górniczo-Hutniczy" r. 1924. str. 446 i tegoż autora: Kasy
emerytalne w przemyśle górniczo-hutniczym w b. Królestwie
Kongresowym, w tymże czasop str. 1195)
*•) Wasiutyński j. w str 101
”) Jakubowicz L.. Nowe prawo o odszkodowaniu okołoczałyeb robotników („Przegląd Techniczny" r 1903. str. 701)
,e) Kowalewski St Historia związków zawodowych ro
botników polskich w Król. Polskim do wybuchu'wojny świa
towej. Poznań 1932, str. 8—14, 20, 64, 126—146.
i
i

wiającą odpowiednie instytucje urzędowe dla spraw ubezpie
czeniowych.
Ubezpieczenie na wypadek choroby nałożyło to prawo na
te przedsiębiorstwa przemysłowe, w których zatrudnionych
jest przynajmniej 20 robotników i używane są kotły paro
we lub maszyny, poruszane siłami przyrody lub zwierzę
tami lub w których wprawdzie nie są używane kotły ani
maszyny, lecz liczba robotników wynosi conajmniej 30. Je
żeli przedsiębiorstwo liczy przeszło 200 robotników, ma być
przy nim utworzona samodzielna kasa chorych, przedsię
biorstwa mniejsze zakładają kasy wspólne, zbiorowe.
Kasy chorych nie są obowiązane do udzielania pomocy le
karskiej, gdyż ten obowiązek nałożyła ustawa na pracodaw
ców, choć nie jest im to zabronione, tylko do wypłacania za
pomóg pieniężnych w razie choroby lub kalectwa wskutek
nieszczęśliwego wypadku, o ile pociągają one za sobą nie
zdolność do pracy, robotnikom, położnicom 1 zasiłków na
koszt pogrzebu. Zapomogi dla chorych wynoszą od Vi do '/»
zarobku chorego,,jeżeli utrzymuje żonę i dzieci, a V« do */j
dla wszystkich innych. Zapomogi pobierać może chory naj
dłużej przez 30 tygodni w ciągu roku. Takie same zapomogi
otrzymują ofiary nieszczęśliwego wypadku, o ile nie podle
gają przepisom o odszkodowaniu za wypadki. Ubezpieczeni
od nieszczęśliwych wypadków członkowie kasy chorych
otrzymują zapomogi, lecz najwyżej przez 13 tygodni, poczem
poszkodowany otrzymuje zapomogi od stowarzyszenia ubez
pieczeniowego. Środki kas chorych powstają ze składek
członków i dopłat właścicieli przedsiębiorstw, które wynoszą
*/» składek członków, z subvvencyj 1 darów oraz z kar na
kładanych przez zarządy kas chorych. Składki robotników
l pracodawców wynoszą od 1,7 do 3,3% zarobków robotni
czych.
Zarządy kas chorych poddano według tej ustawy ścisłej
kontroli władz, ograniczającej ich samorząd.
Ubezpieczenie -od nieszczęśliwych wypadków dotyczy we
dług ustawy z r. 1912 tych samych kategoryj pracowników,
co i ubezpieczenie na wypadek choroby, nie rozciąga się je
dnak na przedsiębiorstwa rządowe. Ubezpieczenie dokony
wać się miało w stowarzyszeniach ubezpieczeń, których
uczestnikami byli właściciele przedsiębiorstw, odpowiadają
cy solidarnie za zobowiązanie stowarzyszeń ia. Koszty ubez
pieczenia ponosić mieli wyłącznie właściciele przedsiębiorstw.
Dla wprowadzenia w życie ustawy podzielono Państwo na
okręgi i wszyscy przemysłowcy w granicach jednego okręgu
obowiązani byli zawiązać stowarzyszenie ubezpieczeniowe
1 ubezpieczyć w nim swoich pracowników. W razie wypadku
odpowiadać mieli nie poszczególni fabrykanci lecz całe sto
warzyszenie. królestwo Polskie utworzyło osobny okręg 1 je
dno stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, obejmujące 1850
przedsiębiorstw i około 300 tysięcy pracowników. Ubezpie
czonym robotnikom prawo nie przyznało żadnego wpływu na
sprawy stowarzyszenia, tylko w urzędzie gubemialnym do
spraw ubezpieczeń w Królestwie miały kasy chorych dwóch
przedstawicieli. 1‘—,0)
Prawo z r. 1912 weszło w życie w całej pełni tylko w b.
Królestwie Polskim przez to, że Rząd polski przejął wszystkie
zobowiązania społeczne z niego wynikające, a nawet rozbu
dował je, wprowadzając między innymi ubezpieczenia na
starość, których ono nie zawierało 1 stawiając je w ten spo
sób na równi z ubezpieczeniami Państwa niemieckiego. Omó
wienie tych urządzeń społecznych nastąpi w ustępie końco
wym.
Poza tym obowiązkowym odtąd ubezpieczeniem pozostały
w dalszym ciągu dobrowolne świadczenia społeczne na rzecz
robotników, które powstały w ciągu XIX wieku. Do nich
należały: 1) szpitale. Aby robotnikom zapewnić skuteczną
opiekę lekarską w dogodnych warunkach higienicznych, za*') Prawo o ubezpieczeniu robotników podaje w całej roz
ciągłości rocznik 1912 „Przeglądu Górniczo-Hutniczego“, str,
®28, 669, 676, 734—741 1 rocznik 1913, str. 193, 241, 247, 252,
292, 309, 354, 361, 424 1 720 nadto jest mowa o nim w art:
Kasy chorych w pracach Towarzystwa Przemysłowego w
Królestwie Polskim, str. 236, r. 1913. Prawodawstwo to obo
wiązywało bardzo krótko z powodu wojny światowej, więc
»czegóły pomijam.
) Waslutyńlski j. w, („Ekonomista, r. 1913, str. 101“.)

kładały większe przedsiębiorstwa przy swych zakładach
szpitale z pewną ilością łóżek i lekarzy. Według wymagań
prawnych przy zakładach przemysłowych o 1.000 robotnikach
miały być szpitale na 10 łóżek, w mniejszych fabrykach na
5 łóżek w stosunku: 1 łóżko na 100 robotników. Przepis ten
byl w przemyśle górniczo-hutAczym na ogół wykonany, gdyż
przy większych przedsiębiorstwach były szpitale i apteki,
przy mniejszych zaś przynajmniej ambulatoria, pokoje przy
jęć dla chorych i przytułki pierwszej pomocy z łóżkami.
Szpitali w tym przemyśle było 10 z lekarzami, akuszerkami
i pielęgniarkami. Chorzy robotnicy otrzymywali w nich bez
płatną pomoc lekarską. Gdzie szpitali -nie było, odsyłano
chorych do szpitali miejskich, powiatowych lub prywatnych.
2) Kąpiele i mieszkania. Cele zdrowotne, profilaktyczne,
miały też na oku urządzone przez niektóre zakłady dla ro
botników kąpiele, najlepiej, wzorowo, urządzone przez To
warzystwo Akcyjne Sosnowieckich Zakładów Żelaza 1 Tow.
Akc. „Zawiercie“ z łaźnią parową, natryskami i wannami,
oraz dostarczenie im bezpłatnych lub po zniżonych cenach
hygienicznie urządzonych mieszkań w domach własnych
przedsiębiorstw lub wynajętych, ażeby nie musieli gnieździć
się w ciasnych i zwykle wilgotnych norach. Domy dla robot
ników pobudowały prawie wszystkie zakłady górniczo-hut
nicze, choć 1 one nie zdołały w nich pomieścić wszystkich
pracowników swoich. W r. 1912 na 49.029 osób zajętych w
tym przemyśle korzystało z mieszkań fabrycznych 8.414 ro
botników, wśród nich 257 bezpłatnie, reszta za opłatą. ")
Instytucje oświatowe. Dla podniesienia oświaty
wśród robotników przemysł górniczo-hutniczy zrobił stosun
kowo niewiele, choć potrzeba była bardzo wielka, gdyż mię
dzy ogółem robotników zajętych we wszystkich gałęziach
przemysłu było 84% analfabetów, a pracownik r. pewnym
wykształceniem, zwłaszcza zawodowym, dawał większą gwa
rancję wydajności 1 był z tego powodu poszukiwany. Przy
czyną była po części polityka rządu rosyjskiego, który utrud
niał tworzenie wszelkich prywatnych instytucyj oświatowych,
jednak przeważna część zakładów hutniczych utrzymywała
dla dzieci swych robotników szkoły ludowe jedno- lub dwuklasowe, w których pobierało naukę — bezpłatnie lub za
minimalną opłatą — około 11.000 dzieci. Do najlepiej urzą
dzonych należała znowu dwuklasowa szkoła Towarzystwa
Akcyjnego „Zawiercie“, założona w r. 1882, w której (w r.
1912) uczyło się 2018 dzieci, chłopców i dziewcząt, posiadają
ca wspaniały gmach szkolny z 22 salami, pracowniami ro
bót ręcznych, z personelem nauczycielskim liczącym 26 osób.
Przy niej utrzymywało Towarzystwo dwie ochronki dla dzieci
robotników w wieku przedszkolnym, dla dorosłych „Dom
ludowy“ oraz wspierało orkiestrę robotniczą i chór dla do
starczenia robotnikom rozrywki 1 odciągnięcia od pijaństwa.
Szkołę zawodową, kształcącą młodzież robotniczą miało
tylko Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich zakładów prze“) Woycieki A. jak wyżej. Autor podnosi przy tym upośle
dzenie w tym względzie polskich robotników w Zakładach
Huty Bankowej, znajdującej się we francuskim 'posiadaniu,
gdzie wygodniejsze, schludniejsze z ogródkami domy nowe
oddawane są robotnikom Francuzom, gorsze zas, niechlujne,
przeznaczone są dla pracowników polskich (str. 145). Na in
nym zaś miejscu pisze (str. 233/4): „Oburzającą wprost obo
jętność na potrzeby robotnika polskiego wykazują kapitaliści
francuscy Zagłębia Dąbrowskiego, którzy zagarnęli tam
większą część przedsiębiorstw przemysłowych. Zarządy to
warzystw francuskich, świetnie prosperujących, nie tylko
okazują zupełną obojętność na różne potrzeby kulturalne ro
botnicze, ale traktują swych robotników niby białych murzy
nów. Wyzysk i przeciążanie pracą praktykuje się tu w roz
maitej formie: litihe pensje, obrzydliwe nory, niesłusznie zwa
ne mieszkaniem i lekceważenie robotników pod każdym
względem.
Upośledzenie naszych pracowników w porównaniu z ro
botnikami Francuzami przybiera niekiedy formy wprost-upokarzające, za węgiel na opał, dostarczany przez zarząd*
za korzystanie z łaźni wanien fabrycznych — polscy pra
cowpłcy muszą płacić gotówką. Straszliwe ubóstwo robotni
cze, brud, błoto, zaduch rozpościerają się w Sosnowcu, Dą
browie, Będzinie, Czeladzi obok wytwornych komnat wyzy
skiwaczy francuśkicłj,
\
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myślowych, które nadto kształciło swoim kosztem kilkana
ście dzieci w prywatnej szkole 'rzemieślniczej, a przy szttole
prowadziło ochronkę i „Kursy wieczorne“ dla dorosłych.
Poza tym młodzież rzemieślnicza dokształcała się powszech
nie w szkołach niedzielnych, wprowadzonych na zasadzie
postanowienia byłej Rady Ąflminlstracyjnej Królestwa z
r. 1863.
Więcej w tym względzie zdziałała inicjatywa prywatna
kół poza przemysłowych. Dzięki niej powstały: „Dom dla
sierót 'po robotnikach“, „Kursy dla dorosłych“, prowadzone
przez jakiś czas przez „Polską Macierz Szkolną“, dopóki nie
została zamknięta, „Kursy zawodowe", prowadzone przez
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, „Techniczne kursy wieczor
ne“ przy szkole technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda,
„Szkoła rzemieślnicza" imienia K. Szlenkra (od r. 1880), po
łączona z kursami wieczornymi, „Warsztaty rzemieślniczowychowawcze", otwarte w r. 1912, „Zakłady ks. Siemca",
„Szkoła i sala zajęć imienia Bolesława Prusa", „Dom pracy
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imienia Mańkowskich na Prędze" 1 t. zw. „Szkoła Piotrow
skiego“, założona w r. 1913 przez „Towarzystwo krzewienia
wykształcenia przemysłowo-technicznego“ i Inne pokrewni
instytucje. Szkołę zawodową gospodarstwa domowego dla
dziewcząt robotniczych posiadały w r, 1912 Towarzystwo Ak
cyjne Sosnowieckich Zakładów Żelaznych ojrpz kopalnie
„Czeladź“ i „Saturn"; ta ostatnia załdżyła także bibliotekę
dla swych pracowników 1 bom ludowy. **)
Tak rozbudowane ubezpieczenia społeczne torowały dro
gę do nowoczesnych urządzeń społecznych. Doświadczenia
bractw i kas brackich w ciągu kilku stuleci zostały we
wskrzeszonej Polsce zużytkowane przez prawo ubezpiecze
niowe, a z drugiej strony stawiały się one bodźcem, częścio
wo nawet wzorem, dla nowożytnych organizacyj zawodo
wych robotniczych.
**) Woycickl, jak wyżej.

„Rany kłute i postrzałowe serca“
Podał

Dr, Józef ©arbie#
ordynator oddziału chirurgicznego i kierownik Szpitala Ubezp. Społ. w Chorzowie
Objawy uszkodzenia serca nie zawsze są jednakowe.
Dobra i właściwa interpretacja spotykanych objawów daje
podstawę do wkroczenia chirurgicznego względnie postępo
wania wyczekującego. Wszystkie rany serca, które krwawią,
powodują spadek ciśnienia krwi i odbijają się na tętnie.
Większe krwawienia, występujące natychmiast, są przy
czyną wyraźnej bladości powłok, pojawiania się zimnego
potu, nudności, ciemności w polu widzenia aż do zupełnej
utraty przytomności Tętno staje się przyśpieszone, słabo
napięte, nieregularne, oddychanie powierzchowne zwol
nione, W razie postępującego krwawienia objawy ze strony
tętna i ciśnienia krwi przybierają na gwałtowności; tętno
staje się szybkie, ledwo wyczuwalne, nieregularne, występuje
sinica, duszność, bolesny ucisk pod mostkiem. Skargi na
bolesny ucisk pod mostkiem są objawem bardzo ważnym
Ucisk ten powstaje wskutek maksymalnego wypełnienia
skrzepami worka osierdziowego i właśnie nasilanie się tego
bolesnego ucisku jest wskazówką przemawiającą za groźbą
tamponady serca.
Jedynym właściwie leczeniem ran serca jest wkroczenie
chirurgiczne. Jest wprawdzie mała garstka chirurgów, repre
zentująca stanowisko wyczekujące, większość jednak, wśród
nich Rehn. Hesse, Sauerbruch, wypowiadają się za szybką
interwencją i podkreślają, że w wątpliwych przypadkach
i przy istniejącym prawdopodobieństwie uszkodzenia serca
zalecają nawet próbne otwarcie osierdzia.
Nie każdy przypadek dochodzi do rąk chirurga, część
ginie wskutek dużego skrwawienia prawie natychmiast,
większe uszkodzenia systemu przewodnictwa, uszkodzenia
tętnicy wieńcowej oraz podstawy serca przy wielkich na
czyniach powodują natychmiastową śmierć. Śmiertelność
wynosi mimo wszystkich starań ponad 50%. W piśmiennic
twie jest wzmianka o 540 przypadkach zachowawczo leczo
nych, w których uzyskano 2,7% wyleczenia (Lolsau), Simon
znowu podaje 10—15%. L. Rehn w 1907 roku omawiał 124
przypadków szwu sercowego, z których 49, czyli 40% opu
ściło szpital z dobrym wynikem. Simon w 1912 roku na 24f
ran uzyskał w 117 przypadkach wyleczenie, t. j. 49%. Do
tychczas ogłoszono .ponad 300 przypadków operowanych
uszkodzeń serca. Z polskich chirurgów ogłosili A. Rutkowski,
Glatzel i Sowiakowski po jednym przypadku z dobrym wy
nikiem. Pierwszy szew sercowy założył L. Rehn w 1996 roku.
Opis przypadków własnych:
1. Przypadek rany kłutej serca. W kutym 1939 roku przy
wieziono do szpitala w Chrzanowie chorego w wieku średnim
* raną kłutą w okolicy 4. żebra, jeden palec na wewnątrz
ódlinii sutkowej lewej. Widoczne duże skrwawienie, tętno
ledwo wyczuwalne, tony serca ledwo słyszalne, przysłonięte

odmą lewośfconną, powstałą wskutek równoczesnego uszko
dzenia opłucnej. Natychcmiast przystąpiono do zabiegu.
Z cięcia, jak do mediastinotomii anterior (Sauerbruch) z re
sekcją iłl i IV żebra w częściach chrząstkowych, poszerzono
otwartą opłucną, oczyszczono dokładnie jamę oplucnową
z dużych ilości skrzepów i płynnej krwi, podwiązano na
czynia sutkowe wewnętrzne i otwarto osierdzie niezupełnie
skrzepami wypełnione, po usunięciu których stwierdzono
ranę kłutą 1% cm długą, z której przy każdym skurczu
bardzo powierzchownym wydobywała się niewielka ilość
krwi. Założono 2 szwy jedwabne, oczyszczono dokładnie całą
jamę i zeszyto osierdzie na głucho, zaopatrzono opłucną
i szew na powłoki. Choremu przetoczono 300 ccm krwi
z płynem fizjologicznym, środkami nasercowymi i glukozą.
W pięć godzin po zabiegu zejście śmiertelne wśród objawów
niedomogi serca.
Założenie szwu sercowego w tym przypadku nie przed
stawiało absolutnie żadnej trudności technicznej. Bardzo
charakterystycznym objawem w tym przypadku, nakazują
cym szybko wkroczyć, to niskie bardzo ciśnienie z powodu
dużego upływu krwi oraz bardzo 'iche tętno. Eówpocześnie
uszkodzenie opłucnej 1 krwawienie do jamy opłucnowej było
przyczyną małej ilości skrzepów w osierdziu i przez to brak
objawów bolesnego ucisku pod mostkiem.
2. Przypadek rany postrzałowej serca, Luty 1939, Szpital
w Chrzanowie. Stan chorego w chwili przyjęcia: wyraźna
duszność, tętno szybkie, regularne, dość dobrze napięte, od
dychanie powierzchowne dość szybkie. Na wysokości III
żebra 2 palce na wewnątrz od linii sutkowej lewej wlot
kuli, wylotu brak. Stłumienie sercowe we wszystkich wy
miarach powiększone, tony serca słyszalne. Zdjęcie rentge
nowskie wykazało obecność kuli rewolwerowej kaliber 6,35
na wysokości między IV i V kręgiem piersiowym. W kilka
godzin po przyjęciu chorego stan ogólny uległ znacznemu
pogorszeniu, większa duszność, tętno szybkie, słabo napięte.
Pojawiły się bóle i ucisk pod mostkiem. Z powodu grożącej
tamponady serca zdecydowano zabieg. Z cięcia, jak w przy
padku pierwszym, otwarto osierdzie, w którym zauważono
opancerzone wokół serce skrzepami i jego ciężką pracę
W tym. skrzepowym otoczeniu. Po usunięciu skrzepów spoStrzóżono momentalnie pełną i żywą akcję serca. Na prze
dniej powierzchni komory lewej wlot kuli, z którego przy
każdym ślturczu wydobywała się mała ilość krwi. Patrząc
na tę potężną siłę skureżdw serca, zrozumiałem, że założenie
szwu nie będzie łatwe, jak w przypadku pierwszym. W po
szukiwaniu ze wylotem uniosłem koniec serca ku górze
Óelem obejrzenia jego tylnej powierzchni. Ponieważ żadnych
śladów wylotowych kuli nie stwierdzono, natomiast kolega,
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pilnujący stałe tętna, zgłosił równocześnie zniknięcie tętna
tylko obawa przed wielką wrażliwością organu na infekcją.
(niewątpliwie wskutek zagięcia podstawy wielkich naczyń),
Osierdzie bowiem jest bez porównania bardziej wrażliwe
natychmiast zmieniono położenie serca, tętno zjawiło się
na infekcję niż otrzewna. Sterylne rękawiczki gumowe
momentalnie. Przystąpiono wobec tego do założenia szwu
1 jeszcze niciane są najwłaściwszym strojem a palce naj
na ranę wlotową. Pierwszy węzełek jedwabny trwał dłuższą
lepszym i najdelikatniejszym dla serca instrumentem.
chwilę, zanim dostosowałem się do okresów pracy serca,
Z materiałów, którymi się posługiwano przy zakładaniu
brugi szew idzie znacznie łatwiej. Wkłuwałem igłę w okresie
szwów sercowych, używane były katgut, nitki celuloidowe
rozkurczowym, dociągając nitkę w okresie skurczowym. Po
oraz jedwab. Przeważają zwolennicy jedwabiu. W moich
2 przypadkach użyłem też jedwabiu. Materiał użyty powi
założeniu szwów ustało krwawienie. Następnie obmacując
dokładnie tylną powierzchnię serca wyczułem obecność ciała
nien być mocny i delikatny, nie resorbujący się. Tym wy
obcego w miejscu odpowiadająeym przegrodzie międzykomomaganiom odpowiada w zupełności jedwab, trzymany w
rowej. Zachodziło teraz pytanie, jak się do niego dostać bez
płynnej parafinie, stosowany przez Głatzla. Wybór drutu
uWażam za dużą niewłaściwość. Klose na podstawie badań
stwarzania zaburzeń w krążeniu, każdorazowe bowiem unie
sienie serca ku górze i załamanie pni naczyniowych było
doświadczalnych na zwierzętach zaleca tylko zakładanie
powodem natychmiastowego znikania tętna. Postąpiłem w
węzełków, przestrzega przed szwem ciągłym, który powoduje
sposób następujący: lewą ręką chwyciłem serce od ko
długą bliznę; każda zaś blizna w mięśniu sercowym jest
niuszka, rozkładając pałce po jego powierzchni i skręciłem
bardzo słabym miejscem, które może być przyczyną na
stępnych komplikacji
w osi długiej ku stronie lewej, przez co jego tylna ściana
stała się dla operującego boczną, dając doskonały przegląd
Z uszkodzonych odcinków serca przeważa uszkodzenie
komór, głównie lewej, przy uszkodzeniach uszka z powodu
l możność założenia nawet szwu bez objawów wypadania
tętna; skontrolowano jeszcze raz miejsce ciała obcego, znaj
jego kruchych ścian zalecają raczej założenie podwiązki niż
dującego się tuż pod epicardium, które nacięto i końcem
szwu. Szczególną kruchość ścian stwierdzono przy ranach
w okolicy zatoki żylnej, gdzie znajduje się węzeł zatokowy
noża wyrzucono kulę na przygotowany na ten cel gazik
Keit-Flacka. Po stwierdzeniu uszkodzenia vena cordis magna
w osierdziu. Ponieważ z łożyska kuli nie zauważono żadnego
musi być założony szew naczyniowy lub boczna podwiązka.
krwawienia, po odkażeniu nalewką jodową zeszyto osier
dzie na głucho, po czym szew na powłoki. Przypadek ten
Rany serca powodują zasadniczo zejście śmiertelne
wskutek skrwawienia. Widoki leczenia chirurgicznego za
miałem w leczeniu pooperacyjnym pełnych 6 dni. Przepro
wadzono badania E. K. G., obrazy krwi, t^tna i ciśnienia
leżne są od równoczesnych uszkodzeń innych organów są
siednich bliskich i odległych jak płuca, opłucna, przełyk,
krwi z różnych okresów, szczegółowe obserwacje przed i po
organy jamy brzusznej, nerki itp. Duży odsetek zejść śmier
operacyjne, zdjęcia serca po autopsji, w czasie której stwier
telnych (30% według L. Rehna) następuje wskutek infekcji.
dzono pericarditis fibrinosa jako przyczynę zejścia, zebrano
Dalszym niebezpieczeństwem po udanych zabiegach na sercu
Piśmiennictwo krajowe i obce. Obydwa przypadki miały
są powikłania skrzepowe.
ukazać się w druku we wrześniu roku 1939. Tymczasem nie
W podejściu do otwarcia osierdzia są znane sposoby
oczekiwany najazd okupantów nieenieckich, nie tylko po
zbawił nas wolności, mienia i życia, nie oszczędził nawet" Rehna, Kochera, Mikulicz - Sauerbrucha. Najszybsze dojście
daje cięcie międzyżebrowe z resekcją żebra lub bez, zależnie
garści papierków o treści naukowej. Obydwa przypadki od
tworzone zostały z pamięci.
/ od miejsca i odległości uszkodzenia serca i sąsiednich na
Z przeglądanego piśmiennictwa, dotyczącego postępowa
rządów. Sauerbruch stwarza rozległe pole operacyjne, dające
nia z uszkodzonym sercem, zauważyć się daje szereg nie
doskonały przegląd i swobodę w postępowaniu. Przed wojną
miałem możność oglądania szeregu zabiegów na śródpierSiu
dorzeczności, odnoszących się do samego postępowania i za
kładania szwów. Przypadki Osnardi i Colombino szyte były u Sauerbrucha, który operował z aparatem o nadciśnieniu,
drutem srebrnym, ponoć z dobrym wynikiem. Prawdopo
co bardzo wydatnie ułatwia pracę, zwłaszcza tam, gdzie rany
serca są zadane transpleuralnie. Trzeba przyznać dużą przy
dobnie autorowie wybrali drut jako materiał do szycia
datność takiego aparatu na oddziałach chirurgicznych, szcze
z obawy przed pęknięciem szwu z innego materiału. Trudno
*
przecież wytłumaczyć sobie wybór drutu dla tak ważnego gólnie dla chirurgii płuc i śródpiersia
Ze spostrzeżeń w moich 2 przypadkach nasuwają się
i wrażliwego organu, jakim jest serce Obecność drutu nie
może oczywiście dobrze wpływać na pracę serca, jako następujące wnioski:
1. Wydobywanie ciał obcych czy też potrzeba założenia
czynnik stale drażniący. Raczej należy skontrolować wytrzy
szwu na tylnej powierzchni serc i jest łatwe i dostępne pyzy
małość jedwabiu lub nawet katgutu, byle nie wprowadzać
czynnika drażniącego. Inni znowu, aby założyć szew na ranę pomocy opisanego manewru skręcania serca w jego osi
długiej. Ten rotacyjny manewr nie daje absolutnie żadnych
serca, najpierw zakładali cugle na jeden z brzegów rany
zaburzeń w krążeniu, co zostało stwierdzone ponad wszelką
albo na koniuszku serca, co miało w znacznej mierze ułat
wątpliwość w moim przypadku postrzału serca.
wiać założenie szwu. Wspomniane postępowania nasuwają
2. Ćwiczyć wszelkie sposoby otwierania osierdzia na
wiele zastrzeżeń, choćby tylko z uwagi na dodatkowe roz
myślne uszkadzanie mięśnia sercowego. Podobnie ma się zwłokach, przyswajając sobje stosunki topograficzne, aby
nie zostać nieprzygotowanym do takich emocjonujących za
rzecz z chwytaniem serca różnymi instrumentami, które są
przyczyną dodatkowych wylewów krwawych i blizn, i które biegów. Nigdy bowiem nie wiemy, co wypadnie zrobić chi
rurgowi na prowincji, szczególnie tam, gdzie dużo jest chi
przynoszą choremu raczej szkodę niż pożytek. Dla tych
rurgii wypadkowej i urazowej.
niedorzecznych pomysłów usprawiedliwieniem może być

„Zawieszenie miednicze“
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prymariusz oddziału chirurgicznego Szpitala Państwowego w Cieszynie
(Dyrektor: Dr. Jan Kubisz)
beczenie 1 pielęgnowanie chorych cierpiących na odle
żyny lub rany na tylnej powierzchni ciała, łączy się zaw
sze z zagadnieniem utrzymania czystości i zmniejszania bólu.
Każdy pamięta obrazy ludzi z porażeniem pęcherza, odby
tnicy, wyniszczonych w toku ciężkich chorób ogólnych, jak
posocznica, ciężka cukrzyca lub całą gamę rannych w kpśó

krzyżową, pośladki i t. p. Każdy ruch, każda zmiana opa
trunku z przymusowym podnoszeniem lub przenoszeniem
na inne łóżko, wzmaga ich cierpienia; ustawiczne niepokokojenie chorych części ciała, a4 więc brak pożądanego unie
ruchomienia oraz stały ucisk podkładów na źle odżywione
tkanki nieruchomo leżącego człowieka — opóźnia gojenia

-
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Zakładanie 1 zmiana opatrunków u takich chorych- wyma , kolca kości biodrowej wynosi około 1,5 cm. Kość wytrzy
muje w tym miejscu (podobnie jak spojenie) nawet 200
ga większej ilości personelu i ekwilibrystyki przy tych czyn
kg obciążenia. Niema zatem obawy, by kość oderwała się
nościach.
Refleksje, nasuwające się przy leczeniu tego rodzaju - pod ciężarem wiszącego ciała. Przy wprowadzaniu drutu
chorych, były niewątpliwie bodźcem technicznych usiłowań
nie obawiamy się krwotoku z naczyń przebiegających w
tej okolicy, albowiem nawet uszkodzenie art. circumflexa
R. Klappa w dalszych jego dążeniach leczenia zapomocą
ilium profunda lub art. circumflexa ilium superficialis,
"wyciągu drutem. Historię tego pomysłu świadomie pomi
albo też ich gałązek, nie ma poważniejszych następstw.
jam, albowiem w czasie wojny zmuszony, jak wielu in
nych, do posługiwania się skąpymi źródłami, korzystać mo
1.
a) Zawieszenie miednicze kolcowo - biodrowe w
głem tylko z nielicznych i to niemieckich. W każdym ra
płaszczyźnie czołowej (ryc. 2—1 a i ryc. 3): by
zie według zapewnień R. Klappa i Blera, R. Klapp podał zrobić miejsce dla wprowadzanego drutu uciska się po
sposób, o którym niżej mowa, walnie przyczyniający się włoki brzuszne tak, by wystąpił wyraźnie kolec biodro
do leczenia ran, a zwłaszcza odleżyn w okolicy lędźwiowej, wy. Około 2 cm, poniżej szczytu kolca przewierca się drut
krzyżowej i na pośladkach. Pierwsza wzmianka R. Klappa
od strony zewnętrznej ciała, zważając, by leżał jak naj
ukazała sić w Zbl. f. Chir, w 1942 r.
bardziej poziomo. Jeżeli drut nie leży w osi poziomej, cia
Sposób ten — gdy brak obecnie jeszcze innego naszego
ło zawieszone zesuwa się po drucie, co może przyczynić się
mianowni etwa — nazywam „zawieszeniem miedni
do powstania zakażenia. Zapobiega się temu w ten spo
czym“ (suspensie pelvinea). Do terminologii powrócę przy
sób, że na zewnętrzny odcinek drutu nakłada się tępo
końcu artykułu.
ściętą, grubą igłę tak, by ta oparwszy się o zewnętrzną
Doświadczenie własne opieram na 15 chorych (mężczy
powierzchnię talerza biodrowego, broniła przed ześlizgnię
źni i kobiety). Ilość ta odpowiada mniejwięcej takiej liczciem, Można też — co korzystniej — pozostawić drut nie-

Me, na jakiej opierają się pierwsze spostrzeżenia lekarzy
zupełnie napięty w ramionach strzemienia, przez co kolec
niemieckich, zajmujących się tą sprawą (R. Klapp, W.
zawiśnie w najniższym punkcie luku (ryc. 8 — strona le
Klapp, Stappf).
—
wa miednicy). — Schneider 1 Stappf zalecają wprowadzaSposób nie jest właściwie czymś zupełnie nowym, bo
tylko logicznym, dalszym krokiem w ogólnie znanej ekstenzji .Kirschnera. Nowością jest natomiast znalezienie no
wych miejsc zaczepienia na kośćcu 1 nowymi są wskaza
nia w lecznictwie.
Zasadniczym celem zawieszenia miedniczego jest umo
żliwienie chorym tkankom tylnej powierzchni miednicy
spokoju i pożądanego dla ich gojenia się i ułatwienie
pielęgnacji tej okolicy dał a- przez zawieszenie miedni
cy w powietrzu zapomocą odpowiedniego urządzenia,
W praktyce przeprowadza się przez oba kolce kości
biodrowej albo przez spojenie albo w innym miejscu mied
nicy, druty Kirschnera i po rozpięciu ich w strzemionach
umocowuje się na odpowiednim rusztowaniu łóżka, uno
sząc miednicę tak, aby tylna jej powierzchnia, a w razie
potrzeby także okolica lędźwiowa, dolna część klatki pier
Ryc. 2
siowej lub uda, zawisły swobodnie, pozbawione na dłuż
szy czas ucisku pościeli (ryc. 1.).
nie drutu od strony przyśrodkowej. Wydaje mi się, że wy
Zależnie od miejsca umocowania na kościach miedni
godniej iść od zewnątrz, a prowadzący koniec drutu
cy. i sposobu przeprowadzenia drutów wyciągowych, roz
„chwytać" w rowek sondy rowkowanej, chroniąc w ten
różnić możpa kilka zasadniczych odmian tego zawieszenia:
I. umocowanie drutów w spina iliaca ant. sup. — a) w sposób powłoki brzucha. — U chudych nie napotyka się
pa żadne trudności, u otyłych tkanka tłuszczowa może
płaszczyźnie czołowej lub b) w płaszczyźnie stycznej do
osi ciała, 2. zawieszenie za pośrednictwem spojenia łono- utrudniać manipulacje.
wego, 3 zapętlenie około ramus horisontalis sup. ossis pu-I.
1. b. Zawieszenie miednicze kolcowo - biodrowe w pła
szczyźnie stycznej: Drut Kirschnera przewierca się
I. Zawi es zenie miednicze kolcowo - biodrowe
przez kolec od dołu i wewnątrz ku górze l na zewnątrz
(ryt. 1, 2 1 8). Największa szerokość przedniego górnego (oś drutu nie leży zatem w linii strzałkowej, ale stycznej ze
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Ryc. 3

Ryc. 4

środkową Hntą olała, zgodnie z budową kolca). Punkt wej
ściowy wybiera się u nasady wiązu Pouparta, o 1 cm po
niżej szczytu kolca biodrowego. Kanał kostny wynosi co
najmniej 2 cm długości. — Sposób ten ma tę dużą zaletę,
że drut udaje się przeprowadzić prawie zawsze w linii po
ziomej, kanał kostny jest dłuższy, aniżeli przy sposobie po
przednim, a to zabezpiecza przed ślizganiem się zawie
szonego ciężaru.
Zaletą zawieszenia miedniczego kolcowo - biodrowego w
płaszczyźnie czołowej jest to, że pozwala choremu podnosić
sić (przy pomocy drabinki sznurowej) do pozycji siedzą
cej. W zawieszeniu miedn. kole. biodr. w płaszczyźnie sty-

Tym, czy innym sposobem ustalone druty sztywne MSI
giętkie umieszcza się w ramionach strzemion Kürschners
względnie na blokach drewnianych i zawiesza się zapomocą
solidnych sznurów na drążkach biegnących podłużnie na4
łóżkiem chorego. Odpowiednio ciężkie przeciwciężary (6, 7,
8 lub więcej kg) umożliwiają podnoszenie, lub opuszczanie
chorego (ryc. 1). Z chwilą, kiedy miednica zawiśnie, wyj
muje się z pod chorego środkowy materac, po czym okolica
krzyżowa i pośladki znajdą się pomiędzy dwoma materacami
podpierającymi u góry plecy, a u dołu kończyny dolne po
fałd pośladkowy lub niżej. Wygodniej jest układać chorego
na podwójnej warstwie materaców, co ułatwia pielęgnację
- (podkładanie basenów, opatrunki). W miejscu wyjętego
środkowego materaca podściela się ceratę, na niej ligninę czy
zbiornik na ropę, kał lub mocz. Chorym, skarżącym-się na
zimno obnażonej okolicy ciała, można podkładać elektryczny
grzejnik, zwłaszcza w pierwszych dniach zawieszenia. Po
mysłowa siostra potrafi łóżko tak urządzić, by zv irszony
chory czuł się zupełnie dobrze.
Zarówno odleżyny, jak i miejsca, przez które przechodzą
druty Kierschnera, muszą być łatwo dostępne dla kontroli
wzrokowej. Miejsca wkłucia i wykłucia drutów zabezpie
czam kollodium 1 opatrunkiem celofanowym przyklejanym
masttsolem. Kanału kostnego należy bronić wszelkimi spo
sobami przed zakażeniem. Opieka pielęgniarska ma tu ob
szerne pole do popisu. Ostatnia chora wisi w wyciągu kolcowo-biodrowym od trzech tygodni bez zakażenia kanału
mimo, te odległość jego od istniejącej przetoki kałowej
wynosi nie więcej, jak 1 cm.

Rye. 3

Bezpośrednim efektem zawieszenia miedniczego jest ulga,
jaką odczuwają chorzy zaraz po zawieszeniu. Z miejsca
znikają bóle, pochodzące z odleżyny czy rany. Podobnie, jak
przy innych wyciągach, nie skarżą się phorzy na bóle w kolcu
biodrowym lub spojeniu. Łatwe opatrywanie rany 1 zacho
wanie czystości przy oddawaniu odchodów polepsza samo
poczucie chorego. Sen poprzednio przerywany bólami, po
chodzącymi z ucisku pościeli, poprawia się. Najbardziej

cznej natomiast ramiona strzemion przy takich ruchach za
wadzają o uda. U ludzi z obfitym podkładem tłuszczowym
na brzuchu nie jnogłem użyć drutu rozpiętego w płasz
czyźnie czołowej: przyśrodkowe ramię strzemienia ugnia
tało zbyt silnie warstwy brzuszne.
2.
Zawieszenie miednicze łonowe (ryc. 4 i 5),
nadaje się szczególnie u osób wychudzonych, u których
występuje wyraźnie masyw spojenia. — Poniżej tuberculum pubicum wyszukuje się płytki rowek, przez który bie
gnie funiculus spermaticus, odsuwa się ten ostatni palca
mi poprzez skórę ku dołowi 1 na zewnątrz, a drut prze
wierca się dokładnie w płaszczyźnie czołowej poprzez spo
jenie. Wyczuwszy palcami wychodzący koniec drutu od
suwa się funic, spermaticus drugiej strony ku dołowi i na
zewnątrz t napina się równocześnie odpowiednio skórę.
Drut leży w silnym kanale kostnym długości około 4 cm
1 oddalony jest o 4 do 7 mm od powierzchni kostnej spo
dnią. Zawieszenie to można stosować samoistnie, lub łą
cznie z zawieszeniem kolcowo — biodrowym, mając pew
Ryc. 6
ność utrzymania nawet dużego ciężaru ciała.
3
Owocem dalszych prób w zakresie zawieszenia mied
przekonywującym wskaźnikiem poprawy ogólnego stanu
niczego jest zawieszeń'e za ramus horisontalis su
perior ossis pubis (ryc. 6), o 2 palce na zewnątrz jest z reguły obniżenie ciepłoty ciała, jako wynik swobod
nego odpływu zalegającej ropy. Chorzy leżą zupełnie spokoju
°d lini środkowej, po obu stronach spojenia, naciska się
nie i bez porównania wygodniej, aniżeli poprzednio.
skórę i powięź powyżej górnych poziomych ramion kości
łonowej. Palcem, na tępo, wpreparowuje się na przyśrodko
Wskazania do zastosowania zawieszenia miedniczego
wy brzeg foramen obturatum, wchodzi się od stołu pomiędzy
dają przede wszystkim rozlegle i trudno gojące się odleży
grupę addulctorów, a musc. pectineus na przednią powierz
ny. Bez przesady można powiedzieć, że omawiany sposób
chnię foramen obturatum i zapomocą odpowiednio dużego
jest dzisiaj najlepszym lekarstwem, jakie można zastosować
narzędzia Dechampa przeprowadzi się giętki drut dookoła
w tym kierunku. Poduszki gumowe wodne lub powietrzne,
kości łonowej. Okrążającą pętlę drutu wprowadza się przez
choćby najlepiej ułożone, muszą uciskać na schorzałe części,
ranę skórną l umocowuje się na odpowiednim bloku drew
co odbija się na odżywianiu tkanek. Łóżka wodne — talk
nianym. Sposobu tego nie wypróbowałem. Według zapew
przydatne w leczeniu rozległych odleżyń 1 ropiejących ran
nień R. Klappa jest on najdoskonalszą modyfikacją zawie
— a o które trudno w szpitalach prowincjonalnych, dają się
szenia miedniczego. Istotnie, chociaż w porównaniu z po
z powodzeniem zastąpić zawieszeniem miedniczym. Nie bez
przednimi wiąże się z poważniejszym zabiegiem, jednak
racji pojawiają się glosy, wysuwające zawieszenie miednicze
budzi zaufanie dzięki tężyźnie miejsca swego zaczepienia.
na przodujący środek w profilaktyce ocłleżyń. Jeżeli weźmie
W ostatnich publikacjach sposób ten jest specjalnie za
się pod uwagę trudności, wiążące się z leczeniem odleży*'
chwalany.
u chorych wyniszczonych i wychudzonych, dla których odm
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leżyna stać się może gwoździem do trumny,, to niewątpliwie
suspenzja będzie nieraz środkiem ratującym życie.
Obok chorych z odleżynami, którzy dominują w szeregu
wskazań do zawieszenia miedniczego, nadają się do leczenia
tym sposobem wszyscy zanieczyszczający się obłożnie chorzy,
,np. z porażeniami kiszki stolcowej i pęcherza, z uszkodze
niami rdzenia po postrzałach, z przetokami kałowymi w oko
licy krzyżowej lub przedniej ściany brzusznej i t. p.
Czas trwania zawieszenia miedniczej
jest
różnie długi, a uzależniony jest najczęściej od stanu miejsco
wego kości, przez które przechodzą druty kierschnerowskie.
Zakażenie kanału kostnego staje się najczęściej przyczyną
zdjęcia chorego z zawieszenia. Najdłuższy czas suspenzji
(łonowej) podaje W. Klapp na 305 dni. Inni (J. Schneider)
mają swe „rekordy" w postaci 100, 71, 66 dni ltd Z wła
snego materiału obserwowanego pamiętam rannego w po
śladki, który znajdował się w zawieszeniu kolcowo-biodrowym ponad trzy tygodnie w zupełnie dobrym samopoczuciu,
a został zdjęty z powodu ewakuacji szpitala.
Jak wspomniałem, najczęstszym powodem przerwania za
wieszenia miedniczego jest zakażenie kanału.. kost
nego wskutek przesuwania się drutu w kanale kostnym.
Ponieważ dzieje się to najczęściej przy stosowaniu drutów
napiętych w strzemionach Kirschnera, przeto wydaje mi się,
że w przyszłości będą one wyeliminowane przez używanie
drutów giętkich. W razie infekcji chorzy zaczynają się
skarżyć na miejscowe bóle, temperatura nieznacznie się
podnosi. Nacięcie tkanek miękkich w miejscu poczynającego
się ropienia i opatrunki z 0,5 pro mi Ile roztw. rlvanolu poz
walają najczęściej opanować proces lub co najmniej przedłu
żyć czasokres zawieszenia. W wypadku zropienla jednego
kanału, można naturalnie stosować inną odrmane zawie
szenia.
Paradoksalne może będzie na pozór twierdzenie, źe u
chorych z zawieszeniem, rokowanie co do wyleczenia jest
dobre, natomiast co do żyda jest złe. Należy uprzytomnić
eobie, że ludzie z odleżynami rekrutują się najczęściej z po
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śród najciężej chorych, u których zejście śmiertelne następuje
zwykle 7. racji spraw chorobowych tyczących ważnych dla
życia narządów (zwyrodnienie mięśnia sercowego, nerek
przewlekłe schorzenia przewodu pokarmowego, gruźlica płuc
i t. p.) Stąd śmiertelność jest duża. Wyleczenie sprawy
miejscowej (odleżyny, rany) zależy zawsze od stanu ogólnego.
Zawieszenie miednicze jest przeto leczeniem objawowym,
i jako takie schodzi na plan drugi wobec leczenia przyczy
nowego. Niemniej jednak jest poważną bronią w arsenale
środków leczniczych'
Wreszcie kilka słów o mianownictwie: autorzy niemieccy
używają obok „B-^-enschwebelagerung", także wyrażenia
„wyciąg“ (Extension)
Uważam, że w istocie sprawy nie
Chodzi o .wyciąganie“ pewnej części ciała, ale o zawie
szenie (w górze) miednicy. Stąd też wydaje mi się słuszne
nazwanie tego sposobu „zawieszeniem miedniczym“ W ter
minologii łacińkiej proponowałbym dla odpowiednich od
mian: Suspensie pelvinea oraz określenia szezegółowsze:
susp. pelv. 'spino — iliaca transversa i tangentialis, susp.
symphysea i pubica.

/
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Uwagi w sprawie chirurgicznego leczenia kamicy żółciowej
Podał

Prot. Dr. Kornel Michejda
(Katowice)
Mając omawiać chirurgiczną stroną zagadnienia ka
rnicy żółciowej, mam przed sobą trudne zadanie. Jest
że przecież to schorzenie klasycznym przykładem tak
zwanego pogranicza chirurgiczno - wewnętrznego, na
tle którego Ścisły rozdział zainteresowań przedstwicieli
obu gałęzi wiedzy lekarskiej jest absolutnie niemożli
wy, a nawet i niewskazany. Dlatego proszą o wyrozu
mienie, jeśli w moim chirurgicznym referacie_ potrącą
o sprawy, w których koledzy interniści uważają sią za
wiącej kompetentnych od nas chirurgów.
Gdy spojrzą na okres minionego trzydziestolecia,
w czasie którego miałem sposobność śledzić rozwój chi
rurgii narządów wewnątrznych, to dostrzegam przede
wszystkim znaczną nierównoległość rozwoju różnych
dziedzin chirurgii. Przykładem tego jest m. in. chirur
gia narządu moczowego i chirurgia wątroby i tak z nią
ściśle związanych dróg żółciowych. Różne niespo
dzianki i niepowodzenia przy zabiegach na narządzie
moczowym przestały w tym okresie być niespodzian
kami: niepowodzeń nauczyliśmy sią unikać wzglądnie
im zapobiegać; wskazania stały sią nam jasne, a ich
granice ścisłe. Wszystko to zawdzięczamy dokładnemu
wglądowi w zawiły mechanizm czynnościowy aparatu
moezotwórczego,- jaki uzyskaliśmy dzięki licznym i pro
stym metodom badania czynności nerek.
\

W chirurgii wątroby i dróg żółciowych niespodziani
ki nie są nimi tylko dlatego, że ich wręcz oczekujemy,
niepowodzenia są czasem nieuniknione; wskazania są
przedmiotem ożywionych dyskusji nietylko między in
ternistami' a chirurgami, lecz nawet pomiędzy poszcze
gólnymi chirurgami. Przyczyny tego zjawiska są róż
ne. Jedną z nich jest to, że metody badania czynności
wątroby nie są ani tak proste jak metody badania no
rek, am też ich wyniki nie dają się ująć w tak ścisłe
nioledwie matematyczne dane, jak wyniki badań ner
kowych. Stąd pochodzi, że metody te jak dotychczas,
nie znalazł) powszechnego zastosowania; wskutek tego
przystępowałoby się do zabiegu operacyjnego bez po
znania tajemnie, jakie kryje w sobie wątroba niole
dwie każdego dorosłego człowieka, a tym bardziej czło
wieka ze schorzeniem wątroby i przewodów żółciowych,
gdyby nie było innej drogi do poznania tych tajem
nic. Poza tym wątroba jest narządem o budowie
i czynności znacznie więcej złożonej, niż budowa i czyn
ność nerek. Dość wspomnieć o znaczeniu i udziale
układu siateczko w o komórkowego w wątrobie w wy
twarzaniu żółci, o komórkach Kupffer Brown cza, o
udziale wątroby w przemianie białkowej i węglowo
danowej, o tym wreszcie, że wątroba jest. — w przeci
wieństwie do nerki — narządem nieparzystym, aby zro-
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zumieć, że zabieg operacyjny na wątrobie może wywie
rać zhucznie głębszy i szerszy wpływ na niesłychanie
ważne funkcje życiowe, jak zabieg na nerce.
Dlatego też znać musimy niebezpieczeństwo, zwią
zane z zabiegami na wątrobie i na drogach żółcio
wych Omówimy je po kolei na to, by zdać sobie spra
wę z ciężaru odpowiedzialności, która spada zarówno
na lekarza, kierującego chorego do operacji, jak i na
chirurga, który podjąć sie musi wykonania ciężkiego
zabiegu w warunkach nie zawsze od niego zależnych.
Jedno z wielkich niebezpieczeństw stanowi uśpienie,
bez którego trudno jest zabieg wykonać. Rzecz cha
rakterystyczna. że zmiany w wątrobie spowodowane
przez uśpienie chloroformowe, były powodem, który od
lat kilkunastu wyeliminował chloroform, z sal opera
cyjnych Pierwsze spostrzeżenia, dotyczące szkodliwe
go działania chloroformu, oparte były na chorych ope
rowanych z powodu zapalenia otrzewnej. Niespodzie
wane wypadki t. zw. późnej śmierci po tych opera
cjach'dały powód do badań pośmiertnych, których wy
nikiem było stwierdzenie, że śmierć była następstwem
nie zapalenia otrzewnej, które sie cofnęło, a zmian w
wątrobie sprowadzających sie do rozległych zmian de
generacy jny eh. którym mikroskopowo odpowiadały ne
krozy komórek, położonych centralnie w zrazikach wą
troby. Dziś mechanizm działania chloroformu na wą
trobę, a także i na inne ważne narządy ustroju, jest
nam mniejwieeej znany. Jak nam wiadomo, środkami
narkotycznymi są substancje posiadające zdolność
rozpuszczania ciał, lipoidalnyoh. Chloroform własność
te posiada w stopniu wysokim, eter w stopniu mniej
szym. Chloroform przenika z łatwością do komórek,
uszkadzając ich strukturą lipoidalną. Ale na tym nie
koniec. W komórce następuję rozkład chloroformu na
fosgen i kwas solny, oba działające na strukturą biał
kową komórki. Dotli eh proces ten przedstawia
obrazowo, mówiąc, że chloroform w obrąbie komórki
exploduje, przy czym powstają zabójcze dla komórki
ciała chemiczne. Wynikiem tego są zmiany wsteczne
w komórce, idące Aż do martwicy komórki. Z doświad
czenia wiemy, że najsilniejszy stopień tych zmian, t. j.
martwica, dotyczy komórek centralnych zrazika wą
troby. Odpowiada to w zupełności zmianom, stwier
dzonym, sekcyjnie u osób zmarłych po uśpieniu chloro
formowym Zmianom wstecznym ulegną łatwiej tkan
ki osób starszych, trudniej osób młodszych. Odwrotnie
odwracałiiość tych zmian: u osób młodszych można li
czyć na regeneratywne procesy w stopniu znacznie
wyższym, niż u osób starszych. Ale u jednych i drugich
pozostaje na stałe ślad szkody, którą wyrządził w ży
wotnych cząśeiach wątroby chloroform. — Nter uwa
żany jest powszechnie za środek nieszkodliwy. A prze
cież i on rozbija strukturą lipoidalną komórki, nie
niszcząc jednak jej struktury białkowej. To też sto
pień uszkodzenia komórki pod wpływem uśpienia ete
rowego jest bez porównania mniejszy niż stopień uszko
dzenia pod wpływem uśpienia chloroformowego, a od
wracał n ość zmian poeterowych większa niż odwracałnosą zmian poehloroformowyeh. Niemniej jednak nie
można iść tak daleko, by uważać eter za zupełnie nie
szkodliwy, zwłaszcza dla komórek osób starszych z upo
śledzoną /już strukturą komórkową i ze zmniejszoną
zdolnością regeneracyjną tychże. A jeśli jeszcze do1 »my, że anatomiczne podłoże u ludzi cierpiących na
schorzenia dróg żółciowych jest.szczególnie ohraźli.we,
to tat wo pojąć niebezpieczeństwa uśpienia nawet eter°wok° u tych ludzi.
Niebezpiecźhństwa tego uniknąć możnaby najłatwiej
Pizo/, zastosowanie innych sposobów znieczulenia, prze' o wszystkim znieczulenia miejscowego w formie kla
sycznej lub w postaci znieczulenia rdzeniowego. Wiele
jednak wzglądów tworzy trudności dla zastosowania
ł ,; i sposobów znieczulenia. Wielkość zabiegu opera
cyjnego, trudność dokładnego znieczulenia pola ąbdnimnalnego, wynikająca z brutalnych nieraz manipula
cji wewnątrz jamy brzusznej, znane ujemne cechy zrtie.
(.zulema rdzeniowego sprawiają, że właśnie w przy-
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padkach najcięższych skazani jesteśmy na ma*Losowa
nie ogólnego uśpienia,,oczywiście eterowego, jako sto
sunkowo najmniej niebezpiecznego.
Przechodzimy do drugiego czynnika, zdarzającego
się przy kamicy żółciowej i stwarzającego niebezpiecz
ny warunki dla chorego. Jest nim zastój. Nie wcho
dzą w jego przyczyny, chodzi mi raczej o skutki, jakie
zastój wywiera, o wpływ ioh na stan wątroby i o wpływ
ich na warunki operacyjne. Czystą postać zastoju
żółci rzadko spotykamy przy kamicy. W klinice widu
jemy ją czyściej przy nowotworach głowy trzustki.
Widujemy wówczas znaczne poszerzenie dróg żółcio
wych i woreczka żółciowego. Poszerzenie to ogarnia
coraz to głębsze przewody, żółć staje sie ciemna, nie,ledwie czarna. Przy długim trwaniu sprawy w wątro
bie rozwija sie tkanka łączna, prowadząc do anatomicz
nego obrazu marskości wątroby. Oczywiście towarzy
szy temu stanowi zwolna narastająca ale intensywna
żółtaczka. Czynnościowo taka wątroba dość długo speł
nia swe zadanie. Załamanie sie czynności wątroby,
którego wyrazem klinicznym obok innych objawów,
jak osłabienie, wymioty i inne, jestfzjawienie sie skazy
krwotocznej z krwotokami jelitowymi, z krwawieniem
z rany operacyjnej itp. następuję późno. Należy pod
kreślić, że skaza krwotoczna nie jest następstwem żół
taczki jako takiej, ale jest wyrazem niedomogi wątro
bowej i to tak daleko posuniętej, że krwotoki uważać
można za signum mali ominis. Uszkodzenie wątroby
jest już bowiem w tym stanie rzeczy zjawiskiem nie
odwracalnym.
Jesł rzeczą charakterystyczną, że przy zastoju zwią
zanym z kamicą, której towarzyszy żółtaczka, ten kry
tyczny moment •choroby, jakim jest zjawienie sie nie
domogi czynnościowej wątroby, następuję znacznie
szybciej i w sposób znacznie wieeej przypominający
ostre procesy chorobowe, niż przy zastoju spowodowa
nym rozrostem nowotwoi-u w głowic trzustki. Ale ho
też zastój przy kamicy żółciowej nie jest jedynym czyn
nikiem, który fü działa; obok niego wysuwają sie na
czoło czynniki inne, w szczególności zakażenie i stan
zapalny Żółtaczka zaś, zwykle uważana za następstwo
zastoju, ma przyczyny o wiele wieeej złożone. Jakżeż
często widujemy żółtaczki towarzyszące obecności ka
mienia w przewodzie żółciowym, a jednocześnie stwier. dzamy, że kamień leży zupełnie wolno w przewodzie,
a zgłębnik przechodzi .bez przeszkód do dwunastnicy.
Albo też widzimy żółtaczką w przypadkach, w których
przewód żółciowy wcale nie zawiera kamienia. Takie
fakty każą sią domyślać, że żółtaczka przy kamicy jest
objawem bardzo złożonym. Obok czynnika mechanicz
nego nie małą rolą w jej powstaniu odgrywa czynnik
spastyezny. zapalny i dynamiczny. Trudno jest w po
szczególnym przypadku te składniki wyosobnić i ocenić
ich wzajemny, stosunek. Sprawa staje sią^jasniejszą,
gdy przypomnimy sobie z patalogii. że t. zw. żółtaczka
nieżytowa (icterus eatnrrhalis), którą dawniej uważa
no za następstwo nieżytu dwunastnicy i brodawki Vä
tern, jest niczym innym, jak pierwszym ogniwem —
na szczęście odwracalnym — łańcucha stąnow patolo
gicznych, których ostatnie ogniwo stanowi ostry zanik
wątroby ..Wiele wypadków żółtaczki nieżytowej to po
ronne wypadki zaniku wątroby, wiele wypadków zani
ku wątroby to stadia końcowe procesu wątrobowego,
rozpoczynającego sic żółtaczką nieżytową“
mówi
Rosenthal. TT źródła tych stanów leży infekcja. lub
zatrucie toksynami, pochodzącymi z nieprawidłowego
rozkładu jelitowego przy nieodpowiednim' odżywieniu.
Widywaliśmy, takie stany niedawno u uczestników
wojny Dowodem udziału wątroby w tym procesie jest
jej boiosność. która odpowiada wzmożonym procesom
wstecznym w miąższu wątroby i stanowi zapalnemu.
Oczywiście że komórki wątroby są w tym stanie .rzeczy
niezwykle wrażliwo na wszelkie szkody zewnętrzne
i szkody, wychodzące z samego ustroju. Są pozo tym
niezdolne do wydzielania żółci do dróg żółciowych czy
■też do wytworzenia samej żółci, co powoduje zatrzymy
wanie żóićidtwórceyeh substancji wo krwi.
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Skoro zaś w kamicy żółciowej infekcja gra niepo
ślednią rolę w wytwarzaniu obrazu mV a logicznego,
przeto duże jest sposobności i możliwości ku temu, by
podobny mechanizm powstania żółtaczki przy kamicy
był brany pod uwagą. Istotnie widujemy w klinice
dość często u chorych, dotkniętych żółtaczka, objawy
daleko posuniętej niedomogi wątroby, rozwijającej sie
w ciągu 10—14 dni z lekką bplestntścią wątroby i żół
taczki na początku choroby, z ciężkimi objawami autointoksykacji wątrobowej z objawami mózgowymi, z za
burzeniom' przytomności, wymiotami, niepokojem,
z objawami skazy krwotocznej i ciężką żółtaczką w dru
giej połowie tego okresu, kończącego się nieodwołalnym
zejściem śmiertelnym. Na sekcji wówczas spotkać mo
żemy obraz t. zw. żółtego zaniku wątroby. Dla klinicy
sty a szczególnie dla chirurga rzeczą ważną jest wie
dzieć o tym, że w początkach tych stanów oglądanie
wątroby ani nawet jej dotyk niczym nie zdradza bli
skiego niebezpieczeństwa, zakończyć, się mającego ka
tastrofa
Czv można tym niebezpieczeństwom zapobiedz? Nie
zawsze! Wiemy jednak o tym, że na.; ewniejszym spo
sobom zapobiegania tym niebezpieczeństwom jest po
dawani o wielkich dawek cukru gronowego, których ce
lem jest glikogenizaeja komórek wątroby. Jest rzeczą
stwierdzoną, że komórka wątrobna bogata w glikogen
jest znacznie odporniejsza na działanie szkód, niż ko
mórka uboga w glikogen. nie dlatego, by glikogen ją
ochr: ni u h lecz zapewne dlatego, że nasycenie glikogenem jest możliwe tylko dla komórki zdrowej. Tu tkwi
powó' dla którego podawanie cukru może nie uchylić
tragicznego zejścia. Nie pomagają nawet i małe dawki
insuliny, zwiększające zdolność glikogenizacji komórki
wątrohnej. Drugim sposobem zapobiegania tym stanom
■jest stosowanie racjonalnych wskazań do zabiegu ope
racyjnego przy kamicy żółciowej.
Kamica żółciowa jest cierpieniem, rozpoczynającym
się najczęściej w wieku młodym. Często jednak prze
biega skrycie, wskutek czego pierwsze objawy cierpie
nia występują w wieku późniejszym, a nawet późnym.
By w też, że cierpienie rozpoczyna się nie w młodości,
ale v wieku dojrzałym lub też późnym Wreszcie nie
jednokrotnie cierpienie przebiega wśród łagodnych
i niegroźnych, czy też nąwet i dość dokuczliwych obja
wów. nie stwarzających jednakże konieczności wyko
nani; zabiegu operacyjnego. Dopiero w wieku późnym
występują ciężkie powikłania, zmuszające do interwen
cji operacyjnej. Wszystko to powoduje, że operacje
z pov odu kamicy żółciowej,i jej powd.łan wykonywane
bywają często po 50 roku życia. To stwarza dalsze nie
bezpieczeństwo tych zabiegów. Wynika ono ze zmniej
szone^ odporności „zużytego” ustroju. Na to zużycie
wpływają fizjologiczne zjawiska, zachodzące w ustroju
ludzkim, n prowadzące do starości: ich następstwem
jest zmniejszona -witalność komórkowa zmniejszona
zdolność regeneracyjna przy zwiększonej obrnźliwośc.i.
Nic są to jednak jedyne szkody, jakie z biegiem życia
odnosi ustrój ludzki. Nie ulęga bowiem wątpliwości, że
przebyte w ciągu długiego życia ostre i przewlekłe za
każenia, jak anginy, różne sprawy ropne, choroby za
kaźne, jnk tyfus brzuszny, wysypkowy oz' ’“iwrotny,
róża, malaria, szkarlatyna, ostry reumatyzm stawowy,
zakażenie kiłowe i gruźlicze i tyle innych pozostawiają
w ważnych narządach ustroju trwałe ślady. A wśród
tych narządów wątroba, jako ten narząd który bierze
Tüv'h-ebanio czynny udział w odtruwaniu ustroju z ja
dów bakteryjnych, zajmuje jedno z pierwszych miejsc.
Jaki dalsze szkody idą zatrucia pokarmowe względnie
5cl towe na które tak mało zwraca się uwagi, żc w wy
wiadzie bywają całkowicie pomijane. A przecież w ich
przebiegu nieraz zdarza się żółtaczka określana jako
żółtaczka nieżytowa, a mająca nierównie donioślejsze
znaczenie, jako objaw głębokiej szkody we‘ -chowaj.
'A nadużywanie alkoholu i nikotyny; żntn
przy
padkowe sublimatem. fosforem i inne: przcł yte opa
rzenia, narkozy, a niemniej różne poczynania lecznicze,
jak medykaeja neosalvorsanem, atofanem, środkami

sulfamidowymi Itp. Jak widzimy zespół szkód duży,
choć wcale niekompletny! A wszystko to szkody, ude
rzające w sprawność i całość niciylko komórki wątro
bowej która nas w tej chwili najwięcej obchodzi, i
i która prawdopodobnie więcej od inny./n _ komórek
ustroju pod wpływem tych szkód cierpi. Wśród tej ple
jady czynników szkodliwych, -niektóre niejako wybiór
czo odbijają się na Stable wątroby, że wymienię zatru
cia jelitowe z żółtaczką, przebyte uśpienia, oparzenia,
alkoholizm, zakażenie kiłowe, medykaeje at o fan u ltd.
Nie dziwnego, że wątroba 50-letniego czy jeszcze star
szego człowieka nie może być uważana, za pełnowar
tościową, może być już mało zdolną lub leż całkowicie
niezdolną do sprostania zadaniom, jakie jej stawia cho
roba dróg żółciowych i zabieg operacyjny A gdy zwa
żymy że i ipne komórki ustroju, a więc komórki mię
śnia sercowego, nerek i innych narządów również są
już w swej żywotności osłabione, natenczas zgodzimy
się z tym, że pojęcie „zużytego ustroju“ nie jest tylko
frazesem, lecz jest pojęciem pełnym jakże bogatej
a ózęsto niestety dramatycznej treści!
Ze szkodami tego typu trudno jest walczyć w chwili,
gdy wykonanym ma być zabieg ^operacyjny. Są to
szkody, niedające się odrobić, ąpi tez w krótkim czasie
choćby tvlko przytępić. Są jednak podstawą, na które]
budować można stopień naszych nadziej! na powodze
nie zabiegu operacyjnego. To też podstawa ta musi byo
lekarzowi dobrze znana. Dlatego tak doniosłe znaczenie
ma zebranie bardzo dokładnego wywiadu u chorego na
kamicę' żółciową. Wywiad orientuje nas w dziedzinie
sprawności wątroby nic mniej, ofl badan klinicznych
i laboratoryjnych.
Dalsze niebezpieczeństwo zabiegu operacyjnego na
drogach żółciowych tkwi w charakterze samej sprawy
patologicznej i w wynikających z niej trudnościach
w technicznym rozwiązaniu zadania operacyjnego.
Rozmaitość obrazów patologicznych, jakie spotykamy
przy kamicy żółciowej, jest bardzo wielka, ciężkość
tych zmian wprawdzie rozmaita, ale przeważnie rów
nież wielka. Od woreczka żółciowego, który/z sąsiedni
mi narządami wcale nie jest zrośnięty, po przez zrosty
z jelitem grubym, dwunastnicą, poprzez nacieki za
palne, zmieniające całkowicie położenie wzajemny sto
sunek tak ważnych narządów jak przewód woreczkowy
i żółciowy wspólny, żyła wrotna i tętnica wątrobowa,
jak dwunastnica aż do ropni okołoworeczkowych i wą
trobowych, do procesów ropnych w drogach żółciowych;
od kamieni usadowionych wyłącznie tylko w woreczku
żółciowym, do k« —- ni wklinowanyeb w brodawkę Va
lera lub wypełniających szczelnie nietylko przewód żół
ciowy, lecz wysypujących się masowo z przewodów wą
trobowych; od żółci normalnej lub niewiele zmienione]
do żółci całkowicie niezaharwionej, tak zwanej żółci
białej, a nawet do ropy wypełniającej woreczek lub też
i drogi żółciowe — jakaż " to rozmaitość i jak rożną
musi być technika operacyjna zastosowana do stwier
dzonego, a nie zawsze przewidzianego stanu patologi-'
oznego, Przy tym sam teren anatomiczny nie jest pro
sty i łatwy. Narządy, które przypadkowo i niechcąco
mogą być uszkodzone, są ważne, a uszkodzenie ich może
kosztować życie. Nie dziwnego, że nawet mistrzom chi
rurgii zdarzają się przypadki nieszczęśliwe, na pewno
niezawinione, a tera niemniej śmiertelne. Nam uczniom
krakowskiej szkoły znany jest tragiczny przypadek
uszkodzenia tętnicy wątrobowej przez takiego mistrza,
jakin ponad wszelką wątpliwość był Jan Mikulicz!
To też operacje na drogach żółciowych należą do trud
nych i wysoce odpowiedzialnych. Wykonywać je winni
chirurdzy o dużym doświadczeniu patologicznym i techniczno operacyjnym. Od operacji na wyrostku roba
czkowym do operacji na drogach żółciowych dystans
jest bardzo długi
■
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Jakżeż nakreślony do tej chwili stan rzeczy wpływa
na wskazania operacyjne przy kamicy żółciowej? Nie
wpływa lub wpływa bardzo na wskazania w tych przy
padkach, w których jedynie zabieg operacyjny może

chorego uratować. Do takich należą przypadki ciężkich
ostrych postaci zapateoia woreczka i dróg żółciowych,
ropne zapalenia woreczka, przedziurawienia tegoż, za
tkanie przewodu żółciowego wspólnego. W tych przy
padkach zabieg operacyjny bodzie nieunikniony, przy
czym wykonywać go będziemy, zanim wyczerpane ze
sraną sity ustroju, a wiec dość wnześuie. Jeżeli chodzi
o zastój żółci przy zatkaniu przewodu żółciowego, to
Po tym, cośmy w pierwszej części powiedzieli, zrozu
miały hedzie nasz postulat, by chory poza dwa ty
godnie od wystąpienia żółtaczki operacji nie odkładał.
Wszystkie te przypadki wymagać będą bardzo sta
rannego przygotowania cukrem gronowym, środkami
nasercowymi, transfuzja krwi, na które to zabiegi
w bardzcy dużej większości przypadków jest czas do
■stateczny. Nie można bowiem wskazaó w tej grupie
przypadków porównywać ze wskazaniami przy ostrym
zapaleniu wyrostka robaczkowego, jak to wielu chi
rurgów czyni. Największe niebezpieczeństwo ostrych
zapaleń wyrostka robaczkowego tj. postępujące rozlane
zapąlenie otrzewnej jest przy schorzenia’h dróg żółcio
wych nawet przy ropnych postaciach powikłaniem do
syć rzadkim. Niebezpieczeństwa tkwią w zupełnie innej
dziedzinie i dlatego inaczej muszą być oceniane. Dla
tego też czas zużyty na bardzo staranne przygotowanie
chorego nie bodzie czasem straconym. Zresztą ta grupa
Przypadków pod względem wskazań nie budzi wątpli
wości pomiędzy chirurgami a internistami.
"Spór toczyć się może przede wszystkim o przypadki
* tzw. wzgh-dnym wskazaniem do operacji. Tu należą
Przypadki, których utrapieniem są liczne ataki bólowe,
zatruwające życie, odbierające możność pracy, przy
padki łagodnych zapaleń o charakterze ostrym, przy
padki przewlekłego zapalenia woreczka żółciowego,
wodniaki woreczka i inne przewlekłe postacie schorzeń
woreczka i dróg żółciowych. W myśl wywodów wstęp
nych w przypadkach tych domagać sie musimy wkra
czania operacyjnego w czasie właściwym. Ten czas wła
ściwy, to operacja w wieku młodym, jeżeli chodzi
o przypadki w wieku młodym sie rozpoczynające. Nie
należy przez to rozumieć, bym chciał doradzać zabieg
podczas ataku, jako tzw. zabieg wczesny, lub bezpośreł)0 pierwszym czy też nawet po niewielu atakach
>o owych. Zwykle niepowikłane ropnymi stanami zapa riyrni ataki bólowe nie wymagają operacyjnego le
czenia i w żadnym razie nie mogą być porównywane
z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jeżeli jednak
?
.często powtarzają się, odbierając możność pracy,
eczenie zaś wewnętrzne nie prowadzi do pomyślnego
wyniku, natenczas należy zabieg wykonać. Nie należy
w tych wypadkach przewlekać momentu operacji poza
•f rok życia. Jest to okres życia, w którym należy li
kwidować różne przewlekłe cierpienia, kryjące w sobie
niebezpieczeństwo dla zdrowia czy życia w hitach póź
ntejszych.
«R^k zabieg powinien wyglądać i na czym ma pole
IC* • a ^
P^5111'0 trudną duć krótką odpowiedź.
a z d y — powtarzam każdy przypadek kamicy żót.lowej rua swoje odrębne cechy i wymaga imlywidualNie° . . towania. Tri tkwi główna trudność operacji.
A ;nme3 moÄlla Pewno zasady postępowania ustalić.
worn'i^C iPr.z,ed? wszystkim pytanie: Czy należy usuwać
minn' • *"łciowy, czy też poprzestać na usunięciu lea
sin'' ! zaszyciu lub wydrenowaniu woreczka. R o vw s. byf tym. który propagował zabieg konserwaty/. 1 Przyczynił się do zachwiania wiary w racjonalszereoh k?Cyste.ctomi'- Pofl wpływem jego wywodów
sltmc“irurgów zarzuciło ect.oinię na rzecz cholecyB o r <>Zy
ehelecystostomii. Wybitny internista prof,
tp S mann z Berlina w związku z tym wypowiedział
rivi? znamienne słowa: „Byłbym jeszcze znacznie rarńr. •nie,lazym w stawianiu wskazań do zabiegu ope• ;Wneg°, gdyby nie dwie okoliczności: Jedna to najy mzsza moda niektórych chirurgów usuwania kamieni
\ Pozostawieniem woreczka żółciowego, smutny, a ze
anowiska funkcjonalnej patologii fałszywie rozum i ay nawrót do czasu przed cholecystectomią. Byłoby po

żałowania .godnym, gdyby nauka, o pożytecznej funkcji
woreczka, jako organu kondenzacy-jnego i jako wentylu,
regulującego ciśnienie, prowadziła wielką liczbę chi
rurgów do tego fałszywego wniosku“.
Nie dlatego należy usuwać woreczek żółciowy, by miał
być narządem szczątkowym, ho nim nie jest: lecz. dla
tego, że chory woreczek funkcje swoją spełnia wadli
wie lub jej woale nie spełnia, zaś powrót do prawidło
wej funkcji po usunięciu kamieni w większości przy
padków jest mało prawdopodobny; ponadto zaś dlatego,
że pozostawiony woreczek nie przestaje być-stałym
źródłem niebezpieczeństwa dla chorego. Dopuszczalną
zaś jest cholecystectomią dlatego, że drogi żółciowe
stosunkowo prędko przystosowują się do wadliwości
czy ubytku funkcji chorego woreczka. Według naszego
doświadczenia zachowanie woreczka jest usprawiedli
wione tylko w tych wypadkach, w których jego usu
wanie stanowićby mogło duże niebezpieczeństwo dla
życia chorego. Dotyczy to przypadków ostrych i to rtie
świeżych, lecz przewlekających się, w których operacja
odbywa się w chwili, gdy życiu zagraża bezpośrednie
niebezpieczeństwo. W tych to przypadkach nacieki za
palne, ropnie wątrobowe i okoloworoczkowe tworzą nie
raz takie trudności i niebezpieczeństwa, że bezpieczniej
jest poprzestać na usunięciu doraźnego niebezpieczeń
stwa droga drenażu i założenia przetoki woreczkowej
czy też przetoki na przewodzie żółciowym. Trudno jest
oczywiście ściśle określić granice tych stanów, poza
którymi nie tylko wolno, ale i należy się cofać przed
zabiegiem doszczętnym. Zależą ono w dużym stopniu
od indywidualności operującego.
Dużo dla ratowania życia chorego może robie opieka
pooperacyjna. Nie będę zapuszczał się w szczegółowe
omawianie jej zadań. Zaznaczę tylko, że dążenia nasze
do utrzymania czynności wątroby muszą stanowić dal
szy ciąg naszego postępowania przedoperacyjnego. Bo
operacji musimy jeszcze mieć zwróconą uwagę na nie
bezpieczeństwo watrąsu operacyjnego i zakażenia. Je
żeli chodzi o wstrząs, to znakomite usługi oddawała
nam transfuzja stosunkowo niewielkich dawek krwi
(do 200 cm). Oporowałem w ostatnich czasach szereg
niezwykle ciężkich przypadków ze schorzeniami dróg
żółciowych, a także i schorzeniami innych narządów,
w przypadkach tych niezwykle łagodny przebieg po
operacyjny skłonni byliśmy przypisywać dokonanej
transfuzji krwi, jak sądzę me bez słuszności.
Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo i powikłanie,
0 którym na zakończenie pragnę się wypowiedzieć. To
sprawa tzw. nawrotów cierpienia po dokonaniu zabiegu
operacyjnego. Sprawa o tyle ważna, że w wielu razach
jest hamulcem opóźniającym ustalenie wskazania ope
racyjnego. Anatomo-patologicziią podstawą nawrotów
może być istotnie kamień czy to pozostawiony przy
operacji najczęściej dlatego, że nic został zauważ ny,
czy też nowy kamień, wytworzony w drogach, żóh iwych z pozostawionej tam miazgi lub też i bez tego.
Tego typu nawroty, będące nawrotami w ścisłym tego
słowa znaczeniu zdarzają się na szczęście dość rzadko
1 stanowią niewielki odsetek przypadków, w których
mówi się o nawrocie cierpienia. Drugą podstawą ana
tomiczną mogą być sprawy bliznowate, nieuchronne
następstwo manipulacji operacyjnych, intensywniejsze
zwłaszcza w tych przypadkach, w których pierwotne
zmiany anatomiczne były duże, a trudności operacyjne
poważne. Mam tu na myśli nie to, co pospolicie nosi
nazwę bólów zrostowych. Trzeba bowiem podkreślić, że
drobne- i wiotkie zrosty, pozostające po operacji, nie
dają żadnych- objawów klinicznych, n ile nie staja się
powodem pewnych zaburzeń czynnościowych, w szcze
gólności niedrożności. Chodzi natomiast o te sprawy,
które się toczą około głównych dróg żółciowych, a któ
rych następstwem może być istotne niecałkowite, a wy
jątkowo tylko absolutne zwężenie przewodu żółciowego.
Klinicznie odbija się to w postaci okresowo występu
jących kolek, nie zawsze połączonych z żółtaczką. Ten
typ nawrotu będziemy spotykać tym częściej, im częś
ciej operować musimy z powodu ciężkich powikłań ka-
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micy. Trzecią grupy stanowią dolegliwości mylnie od
noszone do narządu żółciowego, w rzeczywistości zale
żne od zaburzeń wydzielania żołądka i dwunastnicy,
względnie nawet od spraw wrzodowych. Także i zapa
lenia wyrostka robaczkowego imitować mogą nawroty.
Tej grupie nawrotów najłatwiej zapdbiedz przez dokła
dne badanie, przedoperacyjrio i bardzo ścisłe ustalanie
wsikazafj.
% wywodów tych wypływa, że wyniki naszych usi
łowań w kierunku leczenia zjawisk, związanych z ist
nieniem kamicy żółciowej, zależą w równej mierze od
wyzyskania rozporządzałnych metod leczenia zaeho-

\n awczego, od prawidłowego i racjonalnego traktowa
nia wskazań operacyjnych, co i od prawidłowej oceny
warunków operacji i zastosowania właściwej drogi po
stępowania operacyjnego. Zdleżą od logo nie tylko wy
niki bezpośrednie, ale i czystość i ciężkość nawrotów
cierpienia. Czyli, że omawiamy dziedziny, -w której ró
wnie ważny głos do powiedzenia mają interniści i chi
rurdzy. Ta właśnie dziedzina jest świetnym uzasadnie
niom słów, wypowiedzianych przez znakomitego chi
rurga Ernesta Bergmann a: „Nie istnieje pograni
cze chirurgii i medycyny wewnytrzncj, istnieje nato
miast wspólne pole wiedzy i umiejętności lekarskiej".

„Zbliznowacenie jamy macicy"
Podał

Dr. Albin Garbień
prymariusz oddziału położniczo-ginekologicznego
Szpitala Państwowego w Cieszynie.
Zwyrodnienie tłuszczowe komórek mięsnych macicy jest
procesem fizjologicznym, który widzimy w każdym przypad
ku połogu. Macica, ukrwiona doskonale '' podczas ciąży,
otrzymuje tuż po porodzie lub po poronieniu znacznie mniej
krwi wskutek skurczu mięśnia macicy, który zaciska na
czynia krwionośne, przerosić olbrzymio podczas ciąży. Ko
mórki mięsne macicy, pozbawione dopływu w nadmiarze
składników odżywczych, ulegają zwyrodnieniu tłuszczowemu:
w komórkach pojawiają się kulpczki tłuszczu, które powoli
usunięte* z miąższu komórkowego znajdą się w eiaczyniach
Chłonnych, ulegając wessaniu. Przerosła komórki mięsne ma
cicy zmniejszają się i wracają powoli do stanu normalnego
sprzed okresu przekrwienia ciążowego.
Ten okres zwyrodnienia tłuszczowego mięśnia macicy,
które nazywamy krótko połogowym stłuszczeniem macicy,
zaczyna się około trzeciego dnia połogu, t. zm. już na trzeci
dzień połogu można wyraźnie wyczuć zmięknięcie macicy,
które zwiększa się w następnych dniach do tego stopnia, że
około 6 — 8 dnia połogu można macicę łatwo przebić palcem
podczas badania przez pochwę. Macica wykazuje wtedy spo
istość w przybliżeniu równającą się spoistości młodej słoni
ny. Otłuszczenie macicy zmniejsza się w. miarę, jak kulecz
ki tłuszczu zostają wessane — około 21 dnia połogu jest jesz
cze wyraźne1! wyjątkowo utrzymuje się dłużej, zwłaszcza tam,
gdzie ’—>t: silnego, skurczu macicy nie doprowadził do szyb
kiego zaciśnięcia naczyń krwionośnych. W przypadkach
resztek łożyskowych i łożysk dodatkowych widzimy wyraźne
stłuszczenic nawet z końcem piątego tygodnia połogu. W
prawidłowym przebiegu połogu ustępuje otłuszczenie w mia
rę, jak połóg się kończy. Im bliżej końca szóstego tygodnia
połogu, tym mniej odczuwa się zwyrodnienie tłuszczowe mię
śnia macicy.
Oczywiście, prócz tych stanów fizjologicznego .tłuszcze
nia połogowego, spotykamy również zwyrodnienia tłuszczo
we patologiczne, nawet w macicy ni »ciężarnej — jak n. p. w
przypadkach długotrwałej ciężkiej anemii i po niektórych
chorobach zakaźnych (dur brzuszny).
U szczytu stłuszczenia t. j. między 3 % 21 dniem połogu,
wyjątkowo do 35 dnia połogu istnieje duże niebezpieczeństwo
przebicia macicy podczas badania wewnętrznego i przy za
biegach, które nieraz mus! się wykonać w samej macicy.
Przebicia instrumentami metalowymi, kleszczykami Wintera
łub łyżeczką, zdarzają się najczęściej w tym właśnie okresie.
Usuwanie resztek łożyskowych lub łożyska dodatkowego
kryje wtedy poważne niebezpieczeństwo Wy łyżeczko wanie
macicy ostrą łyżeczką lub nawet tępą łyżeczką, lecz zbyt do
kładne lub zbyt energiczne w miękkiej,. s1 Uiszczonej macicy
powoduje usuwanie obfite tkanki w głąb tak, że oprócz bło
ny śluzowej zostaje zeskrobana również mięśnlpwka macicy
czasem doić głęboko. Jeżeli usunięto całą błonę śluzową
głęboko aż do mięśoiówkl, wtedy nie można się spodziewać,
*e Mona Wozowa będzie mogła zregenerować , Pokaleczona

mięśniówka pokryje się blizną, proces zaś gojenia się (bli
znowacenia) może doprowadzić do" ograniczonego lub nawet
całkowitego zarośnięcia jamy macicy (obliteratio ravi uteri,
devastotlo cavi uteri — nomenklatura z przed 50 iatj
Macica taka przestaje pracować prawidłowo
W przy
padkach tych występuje brak miesiączki, przy czym chore
same podają jako szczegół charakterystyczny: ,po poronie
niu pięcio - lub sześciomiesięcznym/ lub po porodzie — w
drugim albo trzecim tygodniu Dr. X. wyskrobał macicę z po
wodu krwotoku i od tego czasu menstruacje nie występują".
Natomiast pojawiają się bóle okresowe w terminach, w któ
rych powinna wystąpić miesiączka — o typie bólów rozsa
dzających -mr podbrzuszu. Równocześnie pojawiają się upor
czywe bóle głowy. Po okresie 1/2 do i rocznym występuje
otyłość.
Dolegliwości te sprowadzają chore do specjalisty zwykle
w okresie 1 do 2 lat od wystąpienia schorzenia. Badanie gi
nekologiczne wykazuje przeważnie macicę zmniejszoną: za
miast prawidłowej długości trzonu i ezyjt macicy nkn> 7 cm.
(4 cm. trzon, 3 cm. szyja macicy), stwierdzamy przeważnie
długość 5 cm. Rzadko widzimy wartości mniejsze. Nato
miast widzimy czasem w tych przypadkach zupełnie prawi
dłową wielkość macicy (7 cm ). Chore zgłaszają się przeważ
nie już po leczeniu hormonalnym, które nie daje żadnej po
prawy, a nawet zwiększa nasilenie bólów w okresach przy
padających miesiączkom. Brak działania korzystnego estryny (fołlikullny) i hormonu ciałka żółtego jest zrozumiały,
ponieważ hormony te wyrażają swe działanie wyilerwszyn,
rzędzie na błonie śluzowej macicy, a w przypadku braku tej
błony odpadnie ów najwyraźniejszy Objekt zadziałania tych
hormonów.
JĆżeii podczas badania ginekologicznego nie przeprowa- :
dzl się sondowania macicy, stanie się dokładne rozpoznanie
niemożliwe, może pozostać jedynie jako przypuszczalne.
Dopiero sondowanie macicy, prócz stwierdzenia 'drożności
styji macicy i ujścia wewnętrznego, które może również
uledz zbllznowaceniu po uszkodzeniu błony śluzowej w ob
szarze samego ujścia, — daje dokładne rozpoznanie. Po
wprowadzeniu sondy do macicy czuje się charakterystyczny
chrzęst przesuwania sondy po bliźnie.
Wobec beznadziejności leczenia hormonalnego przypad
ków, w których jama macicy jest całkowicie pokryta blizną,
czasem zarośnięta w obszarze rogów lub dna, czasem zaro
śnięta prawie cała jama macicy, nie pozostaje lekarzowi spe
cjaliście żaden inny środek lecznicy, jak leczenie operacyj
ne. Z zabiegów operacyjnych wchodzi # rachubę: I. nadpochwowe odcięcie macicy (względnie całkowite wydęcie
macicy), jako zabieg radykalny, który warto zastosować u
kobiet starszych powyżej 40 lat, mających już dzieci — albo
II operacje plastyczne na trzonie macicy (metroplastica).
Wszczepienie błony śluzowej szyj! macicy do trzonu ma
cicy ole ma widoków powodzenia, ponieważ ta błona śluzo-
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wä nie daje zmian, jakie mogą doprowadzić do typowej •mie
siączki. Dowodem są przypadki po nadpochwowym odcię
citi macicy nawet z pozostawieniem dość wysoko okolicy
ujścia wewnętrznego
Strassman podał w r. 1930 operację wszczepienia jajowo
du do macicy. Operację tą (implantatio' tubae in uterum
atreticum) wykonałem z pewnymi modyfikacjami w 2 przy
padkach na 8 przypadków, które miałem w tym czasie w le
czeniu, a na 26 przypadków, obserwowanych w ostatnich 15
latach.
W obydwóch operowanych przypadkach macice były pra
wie całkowicie zarośnięte, najcieńsza sonda wchodziłą nie
całe 1/2 cm. poza ujście wewnętrzne. W obydwóch przypad
kach były macice unieruchomione zrostami w tyłozgięciu,
co uniemożliwiało wykonanie zabiegu drogą pochwową, jak
przeważnie operował Strassman, lecz trzeba było operować
przez powłoki brzuszne.
W pierwszym przypadku operowałem młodą kobietę, lat
24, która w III tygodniu po urażeniu pierwszego dziecka
omdlałego niedocuconego była wyłyżeczko wan a z powodu
krwotoku (łożysko dodatkowe). Po 2 latach chora zdecydo
wała się na zabieg operacyjny, zaznaczając, że koniecznie
chce mieć dzieci. Po przepchaniu rozszerzadła Hegara Nr. VI
przez szyję macicy i trzon, trzymając przez powłoki macicę,
tak by kanał wypadł bliżej lewego rogu — z cięcia Pfannenstiehla po oddzieleniu zrostów dokoła macicy 1 przydatków,
odcięto jajowód lewy tuż przy rogu macicy. Część śród
miąższową rozszerzono tak, że przez nią wprowadzoncf^w
kanał sztuczny w trzonie i w szyję macicy odcięty jajowód
bez oddzielania naczyń: jedynie po lekkim uniesieniu otrze
wnej nad nim. Na części domacicznej jajowodu, wprowa
dzonej do szyjł macicy założono wpierw szew jedwabny, ja
ko cugle. Kontrolne nacięcie dna i poszukiwanie resztek ja.
my macicy wykazało w mięśniówce grubą bliznę bez śladów
jamy. Po uocnieniu krezk itrąbki (mesosalpinx) % otrzewną macicy i po zbliżeniu i umocnieniu jajnika lewego tuż
Przy ujściu strzępiastym wszczepionego jajowodu, które
leżało w jamie brzusznej w rogu macicy, wykonano opera
cję Baldyego, zrosty pokryto odpreparo^aną otrzewną z fał
du pęcherzowe - macicznego (plica vesicouterina) i umocnio
no w ten sposób przodozgięcie macicy (operacja Pestaloziie9°), po czym usunięto wyrostek robaczkowy, objęty zrosta
mi z jajnikiem prawym. Na zakończenie ściągnięto od dołu
Przez pochwę cugle na jajowodzie w szyji macicy — jajo
wód rozszczepiono na długość około 1 cm. 1. wszyto w część
pochwową w wycięte rowki. W 14 dni po operacji wykaza° kontrolne badanie we wziernikach pochwowych, że część
rozszczepionego jajowodu, wszytego w wargę przednią i tyłn9 części pochwowej uległa pod szwem (catgut) nekrozie,
reszta zagoiła się dobrze.
Kontrolne badania, w pierwszym roku co mieąiąc, w dru
gim roku co dwa miesiące; wykazały: macica prawidłowej
wielkości w przodozgięciu miernie ruchoma, w miednicy ma®j żadnych oporów, ani nacieków nie stwierdza się. Co 28
dni występują gwałtowne bóle w podbrzuszu, — operowana
określa je, jako Silniejsze niż przed operacją — po 2 — 3
niach pojawia się krew smołowata, co trwa 1 dzień. Z chwitą wystąpienia „smoły" bóle stają się mniejsze i mniejwięcej
Po 24 godzinach ustają. W porównaniu ze stanem przed
poprawa jest wyraźna w tym, że bóle trwają krótui ”r<),c bó*dw głowy, samopoczucie lepsze poza 2—3 dniami
przed wystąpieniem krwawienia.
f
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te są pochodzenia jajowodowego. Rozdymanie trąb.. Jcrwi4’ a więc okresowo pojawiający się krwiak trąbkowy
jest przyczyną bólów. Trąbka nie może
typowej dla macicy krwi miesiączkowej z powodu braU 0 Powiędniej ilości śluzu, jaką wydzielają gruczoły maciq
odpowiedniej ilości krwi z większej przestrzeni błony
uzowej, pozbawionej nabłonka, złoszczonego podczas mie>4«kt w macicy prawidłowej.
°
stan operowanej nie zmienił się. Po 1/3 roku
zas osowano leczenie dużymi dawkami estryny (Progynon
o eosum), 500.000 jednostek na serię (3 serie po 10 dni co
tr
Smoło we te krwawienia trwały przez kilka miesięcy
troć tę dłużej, około 2 dni. Operowana pracowała (krawczynt)

przez cały miesiąc z wyjątkiem 2—3 dni, które musiała prze
leżeć, pomagając sobie czonlutmi Pantopon, Extr,Belladonna.
(Cieszyn 1. 4. — 10. 4. 1940.
Dachau 18. 4. — ^4. 5. 1940).
Mauthausen - Gusen listopad 1940)
Drugi przypadek operowany dotyczył chorej lat 37. Rodzi
ła 3 razy, 2 dzieci żyje (14 i 5 lat), ostatni poród przed 1/8
rokiem w domu, dziecko nieżywo urodzone. W 4 tygodnie po
porodzie krwotok, wylyżeczko wanie macicy przez lekarza
w szpitalu. Od tego czasu brak miesiączki. Okresowo wystę
pują bardzo silne bóle dotem brzucha i w krzyżach, silne
bóle głowy. Sondowanie macicy wykazało rozległe' zbliznowacenie macicy, tuż poza ujściem wewnętrznym jama macicy
zarośnięta. Laparotomia: implantatio tubae dextrae in uterum
atreticum, resectio tubae sinistrae, op. m. Doleris, appendetotomia.
W przypadku tym wprowadzono jajowód prawy tuż poniźęj rogu macicy przez naciętą ścianę boczną i kanał sztuczny
w trzonie, wykonany podczas łaparotomii od góry Hegaraml
do Nr. VI (rozszerzadia wypadały przez pochwę) ujściem
strzępiastym jajowodu w szyję macicy, jedwab jako cugle,
bez oddzielania naczyń trąbki i bez odcinania jej w rogu ma
cicy, po delikatnym odpreparowaniu otrzewnej jajowodu. Po
łaparotomii został wszyty jśjowód swym ujściem strzępiastym
w ujście zewnętrzne macicy.
W 6 tygodni po operacji wystąpiło dwudniowe krwawie
nie, krew ciemno-czekoladowa o typie spotykanym w starych
krwiakach jajowodowych. Krwawienie pojawiało się co 28
dni 5 razy. W siódmym miesiącu po operacji wystąpiły gwał
towne bóle podbrzusza i wymioty, pochwą odchodzi ropa.
W ósmym miesiącu po operacji lekkie plamienie przez pół
godziny, wśród bardzo silnych bólów. W następnych miesią
cach brak krwawienia. Bóle w podbrzuszu i krzyżach nara
stały z miesiąca na miesiąc, leczenie objawowe dało nikłe
wyniki. W przeciągu 2 i pół lat od operacji pojawiła się trzy
krotnie dość obficie ropa w pochwie, ustępowała po kilku
dniach bez leczenia — na kilka miesięcy potem bóle zmniej
szały się. W sierpniu 1939 zgłosiła się chora z objawami dość
ciężkimi: od dwóch miesięcy silne bóle w podbrzuszu, wy
mioty, bolesnojść przy oddawaniu moczu 1 stolca, ciepłota do
39°. Badanie ginekologiczne wykazało: macica w elewacji
(Doleris) w trzonie powiększona daje wyraźne objawy citełbotania. Z rozpoznaniem: ropniak jajowodu wszczepionego do
macicy, operowano chorą powtórnie, wycięto całkowicie ma
cicę. W preparacie operacyjnym stwierdzono: jajowód roz
dęty’w jamie macicy, zropiały krwiak jajowodowy — nś wy
sokości ujścia wewnętrznego jajowód zarośnięty w jednym
miejscu, i tuż powyżej ujścia strzępiastego w szyji macicy
drugie miejsce zarośnięcia, ściana jajowodu, leżącego w szyji
macicy, silnie zgrubiała, w świetle trochę ropy.
W przypadku tym spełnił wszczepiony jajowód oczekiwa
ną rolę tylko przez krótki czas, potem wytworzyły się 2
krwiaki jajowodowe, większy w trzonie macicy, mniejszy
w szyji "macicy, obydwa zropiały. Mniejszy ropniak opróżniał
się samoistnie trzykrotnie przez pochwę, większy zropiał po
2 latach i dał objawy które zmusiły chorą do decyzji na po
wtórną laparotomię.
;
Obydwa powyższe operowane przypadki przemawiają ra
czej .przeciwko operacji wszczepienia jajowodu sposobem
Strassmana. Od każdej operacji plastycznej mamy prawo wy
magać, by stworzyli warunki zbliżone do fizjologicznych, dla
operowanej warunki pooperacyjne muszą być przynajmniej
równe fizjologicznym. Operacja Strassmana stwarza warunki
wybitnie afizjologiczne z tego powodu, że wszczepiony do
macicy jajowód nie może funkcjonalnie zastąpić błotiy śluzo
wej macicy, natomiast naraża operowaną na całą patologię
jajowodu i to w warunkach, zdaje się, znacznie mniej ko
rzystnych.
Teoretycznie jest ciekawe zagadnienie, jak przebiegać bę
dzie ciąża jajowodowa w macicy (w przypadki! I. operowa
nym jest to możliwe). Sama ciąża, może kryć w sobie niebez
pieczeństwo pękania ściany jajowodu i powstawania śródmacicznie krwiaków. Poród, w szczególności III. fkres porodowy
może przedstawiać największe niebezpieczeństwo. Strassman
opisał w r. 1937 poród po waginalnej operacji wszczepienie

Jajowodu do macicy, poród przebiegał siłami natury, w Ili.
okresie porodowym/ łożysko częściowo przyrośnięte, ręcznie
oddzielone.. Poza tym nie było żadnych powikłań ani pod
czas ciąży, ani przy porodzie. Brzmi to prawie nieprawdopo
dobnie, jednak jest możliwe. Ważne byłoby w tym przypadku
stwierdzenie, czy jajo płodowe usadowiło się w implantowanej do macicy trąbce, czy też w jamie macicy zbliznowaciałej obok wszczepionej trąbki.
(Kraków, 1. 4. 1945)
1. Pritsch, Zbl. f. Gyn. 1894 Nr. 52.
2. Garbteń, Zbliznowacenie ujścia wewnętrznego macicy z na
stępową niedrożnością po wyłyżeczkowaniach —
Gazeta Lekarska Śląska Polskiego 1936, zeszyt 1.
3. KUstner, Zbl. 1895, Nr. 40.

4. Strassman, Eine plastische Operation zur Wiederherstel
lung des Cavum uteri — Zbl. 1930, str. 2626.
5.
,,
Die Wiederherstellung des funktionierenden
Canalis menstrualis — Zbl. 1935, str. 2872.
6.
„
Geburt nach vaginaler Umpflanzung der Tube
zur Wiederherstellung des Cavum uteri. —
Zbl. 1937. str. 2894.
7. Szenwic, Odtworzenie kanału merfstruacyjmego zapomoeą
przeszczepienia trąbki do zarośniętej macicy.
Ginekologia Polska 1939, str. 60.
8. Szymanowlcz, Operacyjne leczenie zarośnięć macicy —
Ginekologia Polska 1932, str. 604.
9. Veit, Zbl. 1895, Nr, 36.
10. Weiss, Zbl. 1898, Nr. 24.
11. Werthelm, Bin operatives Verfahren zur Heilung partieller
Uterusobiiteration — Zbl. 1895, Nr. 40.
12. Zubrzycki, Pos. Krak. Tow. Gin. 1928, Ginekologia Polska
1929, str. 508.

Przegląd polskich czasopism lekarskich
„Dziennik Zdrowia", organ urzędowy Ministerstwa Zdro
wia, redakcja i administracja: Warszawa, ul. Chocimska 21,
redaktor: Dr. Stanisław Konopka, konto PKO: P654 Lekarski
Instytut Naukowo-Wydawniczy. „Dziennik Zdrowia” wychodzi
dwa razy w miesiącu, numer pojedyńczy 20 zł, prenumerata
miesięczna 30 zł, kwartalna 90 zł.
Nr. Iz 1.8. 1945: Aktualne zagadnienia służby zdrowia,
okólniki, rozporządzenia ministerstwa zdrowia, instrukcje nad
zwyczajnego komisariatu do walki z epidemiami i w dziale
nieurzędowym: Prof. Dr. Władysław Szenajch — Drogi szpital
— tania kuracja; Dr. Piotr Szarejko — Szpitalnictwo wobec
nowych zadań; Dr. E. Borkowski — O ambulatoryjnym lecze
niu rzeżączki; Doc. Dr. farm. Stanisław Krauze — W sprawie
niebezpiecznych
zatruć namiastkami tłuszczów i olejów:
Dr. Piotr Szarejko — Związki zawodowe a organizacja służby
zdrowia, w końcu kronika.
Nr. 2 z 15. 8. 1945: okólniki, zarządzenia i pisma okólne mi
nisterstwa zdrowia,
w dziale 'nieurzędowym: Dr. Zygmunt
Grynberg — Jednolita służba zdrowia; Dr. Michał Telatycki —
Najpilniejsze zadania walki z gruźlicą w Polsce; Dr. Irena
Sztachelska — Służba zdrowia na wsi; Dr. Stanisław Konopka
— Zagadnienia naukowo-wydawnicze, sprawozdanie z I zjazdu
lekarzy powiatowych w Lublinie 1 w końcu kronika.
Nr. 3 z 1. 9. 1945: okólnik i pisma okólne ministerstwa zdro
wia, w dziale nieurzędowym: Prof. Dr. Władysław Szenajch —
O liczebności personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w szpi
talach i klinikach w świetle potrzeb chorego oraz wymogów nau
ki i nauczania; Dr. Juliusz Dobrzyński — Odbudowa i rozbudo
wa lecznictwa; Dr. Maria Skokowska-Rudolfowa — Opieka nad
zdrowiem matki i dziecka; Mgr. August Ruszczykowski —* Za
gadnienie leków, w końcu kronika.
Nr. 4 z 15. 9. 1945: zarządzenie, okólniki i pisma okólne
ministerstwa zdrowia (Nr. L. I. 705/45 z 80 sierppia 1945 w spra
wie przydziałów żywności dla szpitali i Nr. L. I. 824'45 z 5-go
września 1945 w sprawie przyd^jgłu leków i sprzętu szpitalne
go), w dziale nieurzędowym: Prof. Dr. Aleksander Domaszcwicz — Neurochirurgia i jej potrzeby w Polsce; Dr. Ludwik
Roslkowski — Zwalczanie jaglicy; Dr. Edward Borkowski —.
Znaczenie akcji uświadamiającej w chorobach wenerycznych.
Sprawozdanie z działalności naukowej szpitala dla zakaźnie cho
rych w Warszawie, ul. Chocimska 6, w latach 1940-1945 (Doc.
Dr. Julian Wołowski), przegląd czasopism, w końcu kronika.
Nr. 56 z 1—15. 10 1945: dekret Krajowgj Rady Narodowej
z 10. 8. i,945 o rejestracji pracowników służby zdrowia, okólnik
Nr. 21>'45 o organizacji służby zdrowia na wsi z dwoma załącz
nikami: ustawa z 15 6. 1939 o publicznej sjużbie zdrowia i in
strukcja o organizacji i działalności ośrodków zdrowia (okól
nik Nr. 38/36), okólniki ministerstwa zdrowia i pismo okólne
L. 11. 1309/45 w sprawie komunikatów dla kierowników służby
zdrowia nadawanych drogą radiową (w środy godzina 8 rano),
w dziale nieurzędowym: Prof. Dr. Władysław Szenajch — My
śli przewodnie o organizacji opieki nad dziećmi w Polsce.
Prof. Adam Wrzosek — Potrzeby- wydawnicze w zakresie me
dycyny, Dr. Stanisław Konopka — Najpilniejsze potrzeby me
dycyny polskiej w dziale wydawniczym; Lek. Rafał Masz tak —
W sprawie ordynatorów szpitali warszawskich, w końcu kro
nika
.^Przegląd Lekarski”, dwutygodnik, organ Krakowskiego
Tow. Lek., Izby Lekarskiej w Krakowie 1 Wojew. Urzędu Zdro
wia w Krakowie, red. Dr. Jan Hozer, redakcja 1 Administracja:
Kraków, ul. Krupnlczna 11 a, m. li. — Tel. 543-16. Konto PKO
Nr. IV-310. Cena 40 z). Prenumerata kwartalna 180 zł.

Nr. 1 z dnia 1. 7. 1945: St. Ciechanowski — Słowo wstępne?
St. Nowicki — Histamina w leczeniu zwężeń tętnic na kończy
nach; Fr. Walter i Zb. Oszast —/Dalsze doświadczenia nad sto
sowaniem rubrophenu w gruźlicy skóry; Prof. Dr. Kostrzewskl
— Papuzica w Krakowie; Prof. Dr. Fr. K. Walter — Z dziejów
wojennych Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Z Izby
Lekarskiej w Krakowie. Ze Związku Zawodowego Lekarzy R.
P., wiadomości bieżące.
Nr.. 2 z 15. 7. 1945: Nekrolog prof. Dra K. Kostaneckiego;
Dr. Tadeusz Giza — Chemia w służbie medycyny. Nowe środki
walki z zakażeniami; Prof, Dr. Fr. It. Walter — O leczeniu
oparzeń; Prof. Dr. W. Bujak — Choroby układu siateczkowo- ,
śródbłonkowego; Prof. Dr. Fr. K. Walter — Klęska domu Kra
kowskiego Tow. Lek.; Dr. Z. Przybyłkiewlcz — Uniwersytet
Jagielloński w trosce o zdrowie społeczeństwa; Dr. Marian
Ciećkiewicz — Ubezpieczalnia Społeczna w Krakowie w czasie
okupacji niemieckiej; Dr. Owsiński — Działalność Wydziału
Zdrowia m. Krakowa w czasie wojny, oraz niemiecka służba
zdrowia z tegoż okresu. Z Izby Lekarskiej — Świat lekarski
pa rozdrożu. Lista strat. Wiadomości bieżące
Nr. 3—4 z 1—15. 8. 1945: Nekrolog prof. Dra Mariana Gieszczykiewicza; Michał Jarema — Elektrowstrząsy jako nowy
sposób leczenia chorób umysłowych; Prof. Dr. Ksawery Lew
kowicz — Choroba gruźliczo-gośćcowa; Dr. Tadeusz Giza —
Rzadki przypadek rzeczywistej krzywicy późnej; Doc. Dr. Zbi
gniew Oszast — Żywoty męczenników; Dr. Jerzy Pogonowski —
Uwagi krytyczne o książce prof. L. Zembrzuskiego „Dzieje
kierunków, teoryj i doktryn filozoficzno-lekarskich"; Dr. Owsiń
ski — Działalność Wydziału Zdrowia m. Krakowa (dokończe
nie). Wiadomości bieżące.
Nr. 6 z 1. 9. 1945: Nekrolog prof. Dra Emila Godlewskiego;
Prof. Dr. Ksawery Lewkowicz — Choroba gruźliczo-gośćcowa
(c. d.); Dr. Janusz Peter — Przyczynek do wyłonienia jelit
przez pękniętą odbytnicę; Dr. Andrzej Biernacki — Przypadek
gruźlicy nerek, najądrzy i gruczołu krokowego, zakończony
mocznicą, leczony jako zakażenie wiewiórowe; Dr. Marian Cieć
kiewicz — Plan Beveridges a ubezpieczenia społeczne w Pol
sce. Lista strat.
Nr. 6 z 15. 9. 1945: Nekrolog prof. Dra Leona Wachholza;
Prof. Dr. Ksawery Lewkowicz — Choroba gruźliczo-gośćcowa
(c. d); Dr. Eugeniusz Kodejszko ,— Co wnosi wziernikowanie
żołądka (gastroskopia) do oceny patogenezy choroby wrzodowej
żołądka; Dr. Czesław Klinowski — Zaburzenia w zakresie na
rządu wzroku w następstwie trującego działania przetworów
sulfamidowych; Dr. Władysław Laszczak — Leczenie przetoki
jelitowej za pomocą uszczelnienia krążkiem gumowym. Spra
wozdanie ze zjazdu w hod/i. poświęconego organizacji opieki
lekarskiej na wsi. Dr. Jerzy Pogonowski — Człowiek nauki
laki, jakim był (Fryderyk Hechel); Czernecki — Krakowskie
Ochoto. Towarzystwo Ratunkowe w czasie okupacji i na prze
łomie; Dr. Wł. fssajcwicz — Losy Państwowego Zakładu dla
umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie z czasów okupa
cji i na przełomie.
„Dziennik Urzędowy izby Lekarskiej w Krakowie", redak- •;
tor Dr. Jan Hozer, Nr. 1-czerwiec 1945: Od redakcji, Dr. Marian
Ciećkiewicz — Izba Lekarska w dobie okupacji i na przeło
mie; Dr/ Jan Hozer — Uspołecznienie medycyny. W sprawie
równomiernego rozmieszczenia lekarzy i akcji* pośrednictwa
pracy. Kasa wzajemnej pomocy na wypadek, śmierci.
„Medycyna Społeczna ł Kliniczna”, organ Izby Lekarsk'
lubelskiej, redaktor Dr. Jan Skibiński, redakcja 1 administrai
Lublin, ul. Cicha 6, cena 78 eŁ
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Nr. Iz 1.7. 1945: Józef Freytag — Palące zagadnienia;
Edward Grzegorzewski — Istota higieny społecznej: Mieczysław
Biernacki — W" sprawie administracji szpitali; Jeremiarz Sowiakówski — Projekt organizacji szpitali powiatowych; Marian
Ratlajcwski — O warunkach higieniczno-sanitarnych na robo
tach publicznych; Ludwik Hirszfeld — Rozwój pojęć o etio
logii chorób zakaźnych; Jerzy Morzycki — Tyfus plamisty; Mi
chał Moguczy — Przyczynek do beztlenowcowego zakażenia,
Jakób Węgierko — O znaczeniu klinicznym stanów hipoglikemicznycli; Jan Handze — Leczenie antiretikularną cytotoksyczną surowicą Bogomolca;Juliusz Dobrzyński — O leczeniu nie
wydolności układu sercowo-naczyniowego, Bernard Zabłocki —
0 nowych środkach bakteriobójczych pochodzenia biologiczne
go gramocidinie i penicillinie; Adam Lcrkam — Niepłodność
1 sztuczne zapłodnlene; Janusz Peter — Czworaczki tomaszow
skie; Piotr Pilczuk — Przegląd epidemiologiczny.
„Nowiny Lekarskie”, dwutygodnik, redaktor: prof. dr. Ka
rol Jonscher, redakcja i administracja: Poznań, ul. Patrona Jac
kowskiego 29.
Nr. 1 z 1. 6. 1945: Józef Jankowiak — Cele i zadania świata
lekarskiego w nowej Polsce; Stefan Dąbrowski — Źródła
szczaw alkalicznych w świetle nowych badań; A. Zakrzewski
— W sprawie zespołu: postępująca głuchota, niebieskie twar
dówki i łamliwość kości; Teodor Rafiński — Badania nad od
dychaniem u wcześniaków; Antoni Wierusz — Jak powstała
i działała służba zdrowia w województwie poznańskim.
Nr. 2 z 15. 6. 1945: Stefan Różycki — Przyszłość człowieka;
B. Kowalski — Rozpoznanie zwykłe i różniczkowe ciąży poza
macicznej; Jarosław SluzarWyniki badań klinicznych w
obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen i Litomierzycach;
K. Jonscher — Opieka zdrowotna na wsi.
Nr 5 z 1 8. 1945: Dr. A. Brodniewicz — Znaczenie sanita
riatu portowego dla Państwa; Dr. K. Miętkowski — Obser
wacje nad narządem krążenia i słuchu w komorach pneuma
tycznych; Prof. Dr. S. Różycki — Kilka uwag co do organizacji
1 ewentualnej reorganizacji naszych studiów lekarskich; Dr. F.
Modrzejewski — Witaminy w świetle badań ostatnich lat;
Dl-. A. Jankowska — O jednolity charakter organizacyjny lecz
nictwa w Polsce.
Nr. 6 z 15. 8. 1945: Prof. Dr. W. Gądzlkiewicz — Amoniak
Jako środek pomocniczy do dezynfekcji w komorach żarowych;
rof- ®r. Łabendziński 1 Dr, R, Drews — O ropniach śledziony
Podurowych w związku z przypadkiem wyleczonym; Dr. B.
Krajnik — Ostra niedrożność jelita wywołana kamicą żółciową;
Br. T. Rafiński — Wpływ witaminy A na przemianę podstawo
wą u dzieci z nadczynnością tarczycy; Dr. F. Modrzejewski —
Witaminy w świetle badań ostatnich lal cz. II; S, Wrzyszczyński — Próba charakterystyki współczesnej rzeczywistości le
karskiej.
Nr. 7/8 z 1—16. 9. 1945: Stefan Różycki — Gdańska Akode-

mia Lekarska; Aleksander Goldschmied — Ważniejsze dane do
tyczące przebiegu klinicznego i leczenia brucellozy; Włodzi
mierz Majek — Leczenie ran wojennych; F. Modrzejewski -jp
Witaminy w Świetle* badań ostatnich lat cz. III; Maria Spiss —
Rola lekarza w Polsce powojennej.
„Lekarz Wojskowy”, dwumiesięcznik, organ szefostwa sa
nitarnego Wojska Polskiego, redaktor naczelny gen. bryg. Mi
chał Nfogyczy, redakcja i administracja: Lublin, Al. Racła
wickie 14.
Nr. 1: Michał Moguczy — Doraźne zadania służby sanitar
nej Wojska Polskiego; Salamonowicz — Sanitarno-taktyczne za
bezpieczenie letnich działań bojowych Armii; Aleksander Szac
ki — Zakres pomocy chirurgicznej za czas działań I Armii W.
P. w r. 1944; Karol Szajn — Zeszywanie ran postrzałowych na
pierwszych etapach ewakuacji sanitarnej; Jerzy Morzycki —
Etiologia tyfusu plamistego.
Nr. 2: Michał Moguczy; Do szefa Frontowego Punktu Ewa
kuacyjnego majora Prupesa; Paweł Wochmianin — Organizacja
służby sanitarnej w armii lotniczej pAleksander Szacki — Za
kres pomocy chirurgicznej za czas działań I Armii W. P. w
1944 r.; Charłampiew -Symeon — Leczenie postrzałowych zła
mań uda w chirurgicznym połowym ruchomym szpitalu 2 linii;
Henryk Chuwen — Analiza przypadków postrzałowego zra
nienia klatki piersiowej N-go szpitala za okres IX—X. 1944;
Witold Nowodworski — Charakter i częstość występowania
schorzeń nerkowych w przebiegu malarii; Anna Ziemiec —
Przyczynek do kliniki ostrego zapalenia nerek; Kornel Btikulewicz — Ogólne zasady profilaktyki chorób zakaźnych w polu.
„Medycyna Weterynaryjna”, miesięcznik, organ Minister
stwa Rolnitwa i Reform Rolnych, przy współpracy wydziału
lekarskiego weterynaryjnego Uniwersytetu M. C. Skłodowskiej
i wydziału weterynaryjnego Państw. Instytutu Nauk Gospodar
stwa Wiejskiego w Puławach, redakcja i administracja: Lublin,
Al. Racławicka 20.
Nr. 1/2: Witold Stefański — Komora gazowa typu „Puła
wy"; Józef Parnas — Badania nad pełnowartościową szcze
pionką przeciw beztlenowcowym zakażeniom u zwierząt; Grze
gorz Staśkiewicz — XII-lecie laboratorium bakteriologiczńomięsoznawczego w Lublinie; Grzegorz Staśkiewicz — Nowo
czesne laboratoryjne badania mięsa; Ludwik Hirszfeld — W
sprawie reformy nauczania medycyny; Józef Parnas — Za
gadnienia odbudowy polskiej medycyny weterynaryjnej; Zy
gmunt Szymanowski — O dostojeństwie zawodu; Eugeniusz
Armiński — Zadania lekarza weterynaryjnego w dobie' obecnej;
Bolesław Nowicki — Zadania i cele lekarza weterynarii w
Związku Samopomocy Chłopskiej; W. Stefański, E. Grycz i P.
Źulińshi — Wydział weterynaryjny P. I. N. G. W. w odrodzo
nej Polsce; Roman Prowocheński — Zagadnienia organizacjihodowli zwierząt domowych po wojnie w Polsce.

Streszczenia piśmiennictwa zagranicznego
1. Medycyna pracy:

a. Medycyna urazowa:
G. de Morsier — Częsta przyczyna postrzału (lumbago)
* rx'V kulszowcj (ischias), traumatyczna dyslokacja chrząstek
mMzykręgowych w obszarze lędźwi z wytworzeniem
Przepukliny tylnej nucleus pulposus (Rev med. Suisse rom.
!940 Nr. 13).
Przy nagłym skurczu mięśni Wyprostnych grzbietu, często
w drodze odruchu, by zapobiedz upadkowi, występuje
zmiażdżenie chrząstek międzykręgowych najczęściej miedzy
L IV i L V lub L V i S I. Następstwem tego jest przesuPięeię L V lub całej kości krzyżowej "od przodu. W miejscu
uszkodzenia pojawia się wypuklenie, przypominające prze
puklinę, do światła kanału kręgowego, które może uciskać
^zgść cauda equina. Pojawiają się bóle w krzyżach, które
lekarz rozpoznaje jako lumbago lub ischias. Kliniczne bada
nie (neurologiczne, Rentgen, ewentualnie myelografia) ustala
rozpoznanie. Neurologicznie stwierdza się: hypotonię mięśni
ndg z hypoestezją przy osłabionych lub zniesionych odrucach
neg z hypoestezją przy osłabionych lub zniesionych odru
chach Scięgnistych ((rzepkowy i ścięgna Achillesa), zaburzeIł*a w oddawaniu moczu i zaburzenia w zakresie potentla
sexualis. Zdjęcie rentgenowskie boczne 1 skośne czasem

pozwalają rozpoznać stopień uszkodzenia, dokładne rozpoz
nanie daje myelografia — ubytek wypełnienia kanału
w miejscti sterczącej do kanału rdzeniowego chrząstki mlędzykręgowej. Silne bóle mogą stanowić wskazanie do opera
cyjnego usunięcia części chrząstki międzykręgowej.
Obraz ten chorobowy, powstały po urazie, należy odróż
nić od zmian kręgozmykowych (spondylolysthesis).
A.
Cretin (Le Mans) — Przyczynek do studium krwiaka
w pierwszych dniach po złamaniach -*■ (Presse med. 1939
Nr. 83/84).
Krwiaki powstałe w miejscu złamania kości zostają
wessane dzięki czynności mięśni. Im mniej są uszkodzone
mięśnie, tym szybciej odbywa się resor beja krwiaków.
Wsysanie surowicy wylewu, krwawego powoduje obrzęk
kończyny.
H. F. Nelson i R. C. Nelson (Beverly, Hills) — Lekarskie
postępowanie w przypadkach złamań kości — (J. amer.
łped. Assóc V 116, Nr. 3. 1941).
Po wszystkich złamaniach kości winny być w czas wy
konane badania krwi na ilość wapnia i fosforu. Ilości te
muszą być w jak najkrótszym czasie doprowadzone do
10,5 — 12 mg na 100 ccm dla wapnia 1 3,5 — 4 mg dla
fosforu. Stosunek wapnia do fosforu winien wyrażać się
3:1. Ilość wapnia najłatwiej zwiększyć przez podanie mleka
i preparatów z ciałek przytarczycznych, fosforu przez Wita
minę D i pożywienie bogate w fosfor. Dbać trzeba równiej
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by w żołądku były prawidłowe Ilości wolnego kwasu sol
nego, gdyż od tego zależy wsysanie się wapnia i fosforu
w jelicie cienkim. Tam, gdzie nie można wykonać dokład
nych badań laboratoryjnych, lepiej jest podać,'wzgl. zwięk
szyć podawanie wapnia tym bardziej, że 85% wszystkich
złamań kości wykazuje w krwi duże braki soli wapnio
wych. Od unormowania zawartości wapnia i fosforu w krwi
zależy cały proces gojenia sie złamań — nawet bardzo
opornie leczące się złamania można w ten sposób 'doprowa
dzić do szybkiego wyleczenia.
M Champeau — Rany od wbicia na pał — (J. de Chir.
58, 105. 1943).
Z 361 przypadków ran od wbicia na pal, zebranych
z piśmiennictwa francuskiego, najczęściej rany te były
wywołane przez widły, kijki narciarskie, ostro zakończone
płoty drewniane i metalowe — w liczbie tej są również
uszkodzenia po rektoskopii i przez ciała obce, wprowadzo
ne dp odbytnicy. W 242 przypadkach ciało, wywołujące
obrażenie, weszło przez otwór stolcowy, w 40% bez uszko
dzeń mięśnia zwieracza odbytu. W odbytnicy stwierdza się
zranienia przeważnie na przedniej ścianie, cewka moczowa
i gruczoł krokowy bywają bardzo rzadko również uszko
dzone, moczowody prawie nigdy. Odbytnica bywa uszko
dzona w 80% przypadków, jama otrzewnowa w 73%,
pęcherz moczowy w 45%. Uderzająco mały bywa zwykle
ból po ranach od wbicia na pal — brak wstrząsu nie dodzi, że nie ma poważnych obrażeń. Zwykle badanie kli
niczne z rektoskapią I obserwacja kliniczna dają wskazanie
do Iaparotomii. Wysuwane przez niektórych autorów żąda
nie, by w każdym przypadku ran od wbicia na pal otwierać
jamę brzuszną, jest zbyt rygorystyczne — nieraz okazuje się,
że laporotomia była niepotrzebna. Natomiast zawsze jest
konieczna laparotomia, jeśli się stwierdzi w tych przypad
kach obecność powietrza w jamie otrzewnowej (pneumope
ritoneum). Rany od wbicia na pal muszą być natychmiast
leczone chirurgicznie — należą do najpilniejszych, które
znają wskazania chirurgiczne. Leczenie, możliwie naj
prostsze. ma zapobiedz powstaniu zapalenia otrzewnej i ro
powicy miednicy. Najczęściej wykonuje się wpierw lapa^rotomię, a następnie opatruje się ranę od strony krocza,
gdzie z zasady nie zakłada się żadnych szwów, chyba tylko
szew na rozdarty mięsień zwieracz odbytu,. Nie powinno się
szyć od razu przetok pęcherzowe - odbytniczych, ani wy
konywać amputacji odbytnicy. Raczej jak najczęściej po
winno się zakładać sztuczny odbyt, zwłaszcza przy wysokim
przebiciu odbytnicy lub rozdarciach odbytnicy na większej
przestrzeni lub wreszcie w przypadkach dużych obrażeń
podstawy miednicy. Zeszycie odbytu sztucznego i zabiegi
plastyczne wolno wykonać dopiero po ustaniu wszelkich
objawów zapalnych

organów innych poza narządem rodnym. Według Wintza
dawki 50 — 60 r. mogą być dla płodów niebezpieczne
Ciampolini — Praca, a macierzyństwo
(Klv - istetr.
22, p. 99 1840)
Kobiety, pracujące zawodowo w przemyśle, wykazują
szereg chorób narządu rodnego, które zmniejszają możliwość
zajścia w ciążą. U robotnic w przemyśle tekstylnym stwier
dza się wyjątkowo duży odsetek infantylizmu, niedorozwoju
i tyłozgięcia macicy. Do chorób zawodowych szwaczek
i konduktorek tramwajowych można zaliczyć poronienia
nawykowe. U robotnic drukarskich zatrucia ołowiem, u ro
botnic w fabrykach tytoniu zatrucia tytoniem mogą być
przyczyną niepłodności.
U robotnic poniżej 20 roku życia należy specjalną uwagę
zwrócić na możliwość zniekształceń miednicy przez pracę
mięśni w pozycji stojącej.
Rossi — Zajęcia zawodowe, a dysfunkcje jajnikowe —
(Med. sper. Arch, ital. 9. p. 851-862. 1941).
Do najczęstszych schorzeń u robotnic należą dysmeńęrree
Rzadziej spotyka się oligomenorreę lub amenoreę.

c* Higiena pracy:
L. A. Scheele i D. B. Coarie (Bethesda, MD.) — Ochrona
przed energią promienną w 45 szpitalach amerykańskich —
(J. amer. med. Assoc. V. 117, 588/91. 1941).
Kontrola urządzeń ochronnych przed energią promienną
w 45 szpitalach amerykańskich wykazała, że żaden szpital
nie jest w możności utrzymać stałe I skuteczne środki
ochronne przeciw energii promiennej. Za mało uwagi zwró
cono na personel, który zawodowo pracuje przy radzie
1 Rentgenie. Dla wielu z nich jest fizyka energii promiennej
zupełnie nieznana. Przez to wynikają uszkodzenia, którym
przypisuje się zbyt mało znaczenia.

d. Orzecznictwo:

L. S. Pallia — Przepukliny u robotników fabrycznych —
(Med. Rec. V. 152 Nr. 12). 1940).
Statystyki ostatnich lat wykazały, że 10 — 14% mężczyzn
między 20 a 70 rokiem życia cierpi na przepukliny. Wydatność pracy mężczyzny z przepukliną można określić na 75%.
Przy badaniu lekarskim nowoprzyjętych robotników należy
zwrócić uwagę na przepukliny, gdyż nieraz powstają
roszczenia, mniej lub więcej słuszne, względnie w następ
stwie wypadków w pracy.
Weiss (Karlsruhe) — Uszkodzenia Rentgenem i rudern
w szpitalach gminnych Niemiec w ostatnich 20 latach —
(Strahlenter. B. 72, H. 2. 1942).
W lalach 1920 — 1940 zgłoszono 25 przypadków uszkodzeń
rentgenowskich u lekarzy i pielęgniarek 1 4 przypadki
uszkodzeń radem u pielęgniarek. Z tych 29 przypadków,
F. T. Becker — Guzki i dojenia krów — (J. amer. med.
autor kwestionuje orzeczenie u 4 pielęgniarek ze zmianami
Assoc. V. 115 Nr. 25. 1940).
krwi, które uznano za uszkodzenie rentgenowskie, mimo
Infekcja występuje u pracujących przy dojeniu krów
że praca ich w instytucie rentgenowskim trwała zbyt krótko,
chorych Opis 4 przypadków. Infekcja ta nie jest ospą kro
by można te zmiany zaliczyć na poczet rentgena. W dru- T
wią (vaccina) może raczej osłabionym wirusem wakcyny
giej grupie. 7 lekarzy i 4 pielęgniarki, uznano chorobę za
lub jej biologicznie zmodyfikowanym zarazkiem. Najwięcej
wodową, spowodowaną Rentgenem, jednak wobec zupełnego
zbliżona jest ta jednostka chorobowa do parawakęyny
wyzdrowienia nie przyznano renty. W trzeciej grupie,
Lipśchtitza.
1 lekarz i 9 pielęgniarek, nie uznano schorzenia jako cho
G. Peyer y~ Leczenie różycy świńskiej u człowieka — roby zawodowej rentgenowskiej — do orzeczenia, że dana
(Schweizer, meęl. Wchschr. 1940 Nr. 7).
choroba jest wywołana uszkodzeniem rentgenowskim, muszą
4
przypadki różycy świńskiej u człowieka — wyleczonebyć objawy tej choroby charakterystyczne dla uszkodzeń
do 8 dni preparatem Ciba 3714 (sulfanilamidothiazol).
energią promienną, i osoba dana musi być w pracy swej
T. Schalter (Berlin) — O uszkodzeniach rentgenowskich
zawodowej tak wystawiona na działanie tych promieni,
— (Med. Welt/1941, 641).
że uszkodzenie jest możliwe. Zmiany w krwi i zaburzenia
Można wyróżnić 3 grupy ogólnych uszkodzeń rentge
w narządzie rodnym muszą być zatem potwierdzone przez
nowskich: 1. intoksykacja rentgenowska, wywołana prze
kliniczną obserwację. W grupie 4 pielęgniarek z uszkodze
ładowaniem ustroju produktami rozpadu białka- 2. uszko
niem radem było bezsprzeczne uszkodzenie zawodowe, z tego
dzenie rentgenowskie krwi — zwłaszcza limfocyty są bar
u 2 pielęgniarek ciężkie. Środki ochronne i pouczenia oka
dzo wrażliwe na energię promienną, również gruczoły limzały się niewystarczające. Konieczna jest kontrola pań
fatyczne i szpik kostny należy uważać za szczególnie wraż
stwowa nad zakładami rentgenowskimi co do zachowania
liwe, (znane są uszkodzenia rentgenowskie pod postacią
przepisów ochronnych dla personelu pracującego, tym bar
aplastycźnej anemii, która może być przyczyną śmierci),
dziej, że trzeba się liczyć z uszkodzeniem energią promienni
3. uszkodzenia pośrednie płodowe, nawet po naświetlaniu również potomstwa pracowników.

k Choroby zawodowe:
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2. Ctoinrma:

,

W przypadkach nowotworów złośliwych jelita czczego duto
się w 42,4 % wykonać reakcję, podczas gdy w przypadkach
J.
K. Narat (Chicago III) — Postępy amerykańskiej chi nowotworów złośliwych dwunastnicy można wykonać tylko
rurgii — 30 doniesienie — (Zbl. f. Chir. 1942 Nr. 1).
gastroenterostomię. Z 83 chorych operowanych przed ro
Walters, z kliniki Mayo, podał zestawienie resekcji żo
kiem 1938 żyło 25-t.j. 30,1% operowanych żyło dłużej jak
łądka według Połyego w przypadkach wrzodu dwunastnicy.
jeden rok. Z 65 operowanych przed rokiem 1934 l i. 5 łat
Operuje się chorych w wieku 20 — 50 lat, pracujących za
albo dłużej żyło 8 (12,3%).
wodowo, którzy nie męgą zachować diety, jeśli stan chorych
W ostatnich latach zwróciło uwagę chirurgów zmniejsze
wielkość wrzodu i ruchomość dwunastnicy pozwalają na
nie ilości białka surowicy krwi — hypoproteinaemia. Rose
wykonanie zabiegu, polegającego na wycięciu przynajmniej
(1934), Narrat (1935) zajmowali się zagadnieniem dostar
połowy żołądka, zwieracza ojlźwiernika i najbliższej części
czenia organizmowi gotowych aminokwasów w zastrzykach
dwunastnicy wraz z wrzodem. Z 212 chorych zywrzodem
dożylnych. Próbowano stosować mieszaninę łysiny, tryptodwunastnicy ü 25 był nawrót po obszyciu «perforowanego
tanu„ histidyny, fenylaianiny, leucyny, izoleucyny, treominy,
wrzodu, u pozostałych 187 nie wykonywano przed resekcją
methloniny, valiny i argininy Elman (1939) uzyskał z zaczy
żadnych operacji. Śmiertelność pooperacyjna wynosi 1,9%. nowej hydrolizy kazeiny mieszaninę aminokwasów, która
Z 212 operowanych u 97,5% nie wystąpiły nawroty, 83,5%
z dodatkiem glukozy i płynu Rjrtgera zastąpiła w zupełności
stanęło do pracy bez zachowania diety, u 2,5% wystąpił
dawniej używaną, gdzie tryptofan był bardzo kosztownym
wrzód trawienny w miejscu anastomozy (ulcus jejunale).
składnikiem. Mieszanina Elmana jest przeźroczystym rozstworem,
w którym nie tworzy się żaden osad. Wstrzyki
Pemberton podał zwykłe w klinice Mayo leczenie przy
wana w ilości azotu 9,6 g dziennie podnosi nasycenie suro
gotowawcze i pooperacyjne w przypadkach wola. Po rent
genowskim badaniu klatki piersiowej i elektrokardiogramie, wicy kiwi w białko, doprowadza do równowagi azotowe)
tak, że ciężkie zabiegi operacyjne, po których zostają wy
przeprowadza się badanie czynnościowe wątroby i nerek.
dalone moczem duże ilości azotu, są lepiej przez chorych
Chorzy dostają dużo jedzenia 1 picia W przypadkach za
znoszone
i klinicznie stwierdza się u tych chorych szybką
stojów zwalcza się je energicznie leżeniem w łóżku, pre
poprawę.
paratami jodu. i rtęci. Naparstnicę podaje się czasem w ma
łych dawkach i przerywa się leczeniem kilka dni przed ope
Fox i Apfelbach zapobiegają w następujący sposób od
racją. Chorzy z nadczynnością tarczycy dostają Lugol
leżynom jako poważnemu powikłaniu po ciężkich trakto
3 razy dziennie po 10 kropli, 10 — 14 dni przed operacją.
rach: wszystkie miejsca wystawione na ucisk, są zmywane
U dzieci podaje się jod 20 — 28 dni przed operacją. Ciężkie tinct. sapo vir., alkoholem i eterem. Następnie nakłada się
intoksykacje wymagają podawania jodu przez kilka ty
pędzlem pokost o składzie: tragacanth 2,0,
icu
uzoigodni. W t. zw. przełomads tarczycowych konieczna jest ci 1,0, calamin. 7,5, bentonit 2,5, Sohitio Ringer 100,0. Na
dożylna infuzja 4—6 litr. 5% glukozy w fizjologicznym rozwyschnięty pokost nakłada się cement gumowy, używany
stworze soli co 24 godzin tak długo, aż chory sam może przez fotografów. W ten sposób powstaje płaszcz ochronny,
Przyjmować pożywienie i płyny, 'ponadto worek z tlenem
nieprzepuszczalny dla wody. Jeśli pojawią się pęcherzyki
i 100 kropli płynu Lugola dziennie doustnie. Jeśli doustne
albo zmacerowanie skóry, otwiera się natychmiast pęche
podanie jest niemożliwe, rozpuszcza się 100 kropli Lugola
rzyki, rozpylaczem opkrywa się skórę roztworem 10% kwasu
w 500 ccm wody i wlewa do odbytnicy, lub w fizjologicz
garbnikowego i 1% kwasem salicylowym; po osuszeniu pędź.
nym rozstworze soli jako hypodermoklyzę. Celem uspoko
luje się 10% azotanem srebra. Infekcję i zgorzel leczy się
jenia chorych można nawet w dużych ilościach stosować rozcieńczonymi, świeżo przygotowanymi rozczynamj pod
morfinę i preparaty barbiturowe. Przed operacją wykonuje chlorynu sodowego (natrium hypochlorosum).
się chorym wlewanie doodbytnicze i kilka godzin przed za
Inclan opisał 8 przypadków olbrzymiokomórkowyćh no
biegiem 40 kropli Lugola. W godzinę przed operacją pre
wotworów kości, leczonych samym zeskrobaniem, lub ze
parat barbiturowy i nieco później zwykłą dawkę morfiny skrobaniem i wszczepieniem kości lub wycięciem i wszcze
i atropiny. Po operacji wlewanie doodbytnicze wody lub pieniem kości, jeśli badanie kliniczne, rentgenologiczne i hi
flzjol. soli, w pierwszych 500 ccm dodaje się 40 — 60 kropli
stologiczne wykazało dobrotliwość nowotworu. Jeśli są cechy
Lugola, w przypadkach ciężkiej intoksykacji dożylna infuzja złośliwości, wykonuje się wydatną resekcję exstraperio5% dextrozy, w następnych dniach dostają operowani stałną, po niej autotransplantację. Amputację należy wy
3 razy dziennie po 10 kropli Lugola, doustnie. Środki uspo konać tylko w wyjątkowych przypadkach bard/.o -zaniedba
kajające podaje się doodbytniczo. Laryngolog bada chorego
nych.
natychmiast po przybyciu ze sail operacyjnej. Jeśli są
Horrax przedstawił 400 przypadków nowout oróu mózgu.
trudności oddechowe, kładzie się operowanego do komory
W 56% udało się guzy wyłuszczyć całkowicie, struć - lotność
tlenowej, a w razie potrzeby wykonuje się zapobiegawczo
wynosiła 12%, u pozostałych 44% chorych, u których nie
tracheotomię. Jeśli wystąpi pooperacyjna tętyczka, podaje
nożna było usunąć nowotworu w całości, śmiertelność wy
się co 2 — 4 godziny 2,6 — 4 g mleczanu wapnia w ciepłej
niosła 43%. W I grupie przypadków były oponiaki (menin
wodzie. Prócz tego 2 — 3 łyżeczki dziennie tranu, aby ułat
gioma), gruczoł aki przysadki, nerwiaki nerwu słuch--wego
wić wsysanie wapnia. Czasem wstrzykuje się 10% calcium
. 26 gllaków. W II grupie znalazły się gliaki, raju przerzuto
łactlcum 10 ccm, rozcieńczone w 100 ccm fizjol. soli dożylnie
we, kilka oponiaków, nerwiaków nerwu słuchowego - grulub 10 ccm 10% cale. glucon. W ciężkich przypadkach
czolaków przysadki. Z 224 chorych, u których wykonano cał
wstrzykuje się codziennie podskórnie parathormom. W przy
kowite wyłuszczenie, zmarło 26 podczas operacji lub bez
padkach niedomogi przewlekłej nadnerczy daje doskonałe
pośrednio po niej, 10 nieco później. Z pozostałych 188 wy
^niki dihydrotachysterol w połączeniu z calcium lacticum.
zdrowiało 160 tak, że mogli wrócić do swych zajęć zawodo
Dren gutaperkowy usuwa się zwykle z rany operacyjnej
wych, u 28 wystąpił bezwład (ataxia) albo ślepo'a.
j
na drugi dzień, szwy na 4 lub 5 dzień. Operowani wstają
Rosenbaum opisał leczenie obłędu opilczego, występują
z łdżka przeważnie trzeciego dnia. 3 — 6 miesięcy po opecego po operacjach. Obowiązuje 13 prawideł, które muszą
ra°jl chorzy mają zażywać 1 raz dziennie po 10 kropli/Lubyć pilnie przestrzegane: 1. zakaz alkoholu, 2. bezwzględne
golf. ,i,. | mku po 5 kropli dziennic, po roku ma chory
leżenie w łóżku, aby oszczędzać serce i zapewnić sen, 3. ści
zażywać raz na tydzień 5 — 10 kropli do końca życia.
sła obserwacja chorego, aby uniknąć prób samobójczych,
w. M»yo przedstawił za okres 1907 — 1939 z kliniki 4. Extr. Cascarae Sagr. 0,6 natychmiast po przyjęciu. Po
2 godzinach 30 g. magnesium suit doustnie. 5. w trzech po
108 przypadków złośliwych nowotworów jelita ciensobie następujących dniach rano po 30 g. magnesium suit,
ł-vrtv°’ cz,<ilslo6ć ich występowania wynosi 1,5% raków żojeśli liczba stolców poprzedniego dnia hic przekroczyła
9dka, a 1,4% raków jelita grubego. Najczęściej jest to grucyfry 4, 6. alkalia (potio Riven albo potio- imperialist 3 razy
. otakorak, któjfy daje pierwsze przerzuty w gruczołach
dziennic łyżeczkę. 7. dożylnie 50 ccm 50% sol. suerosae, 8. w
rożkowych, potem w otrzewnej, wątrobie, płucach, w dłu
pierwszych dwóch dniach 1—2 razy dziennie domięśniowo
gach kościach, i w oponie twardej. Przeciętny wiek chorych
10 ccm 50% sol. magnesil suit, 9. sześć dawek co 4 godziny
? ’® lat. u mężczyzn występuję 2 'A razy częściej, jak u koCzęśeląj występuje w jelicie czczym niż w biodrowym. nodskómie coff. natriotoem. 6.6. 10. 10 ccm parałdehyd 1—3
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razy dziennie celem uspokojenia, ewentualnie z równoczes
ną hydroterapią,. 11. bogate kale . :nie odżywianie z dodat
kiem witamin, szczególnie Bi. Celem zwalczania wymiotów
płukania żołądka roztworem węglanu sody, 12. dowolna ilość
płynów doustnie, 13. nie wolno przerywać snu — nawet do
zażywania lekarstw nie wolno chorego budzić.
Obserwacje 234 chorych wykazały, że ani preparaty na
parstnicy ani duża ilość płynów (3 — 4 L. dziennie) nie skra
cają czasu trwania choroby. Ponieważ na sekcjach stwierdza
się często obrzęk mózgu i toksyczne zapalenie mięśnia ser
cowego, próbowano ograniczyć .płyny," podawać digitalis
próbowano zmniejszyć ciśnienie przez częste punkcje lędź
wiowe — próby te w porównaniu z przypadkami kontrol
nymi okazały się bezskuteczne, tak że ich zaniechano. Na
kłucie lędźwiowe wykonuje się dla celów diagnostycznych, w
razie stwierdzenia dużego ciśnienia, wypuszcza się odpowiei dnią ilość płynu mózgc-rdzeniowego. Dożylne zastrzyki sukrozy były lepsze od glukozy, ponieważ dłużej utrzymuje się
po nich zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego Pre
paraty wątroby nie wywarły również żadnego wpływu na
czas trwania choroby. Dokładna obserwacja chorych i ścisłe
przestrzeganie powyższych 13 prawideł pozwoliły zmniej
szyć śmiertelność na 1,7 "i
Silverman leczy obłęd opilojty I ostre alkoholowe omamy
dożylnymi zastrzykami hypertonicznego roztworu soli kuchen
nej początkowo 100 ccm, później 150 ccm 2 razy dzien
nie 5%. Na Cl. Prąd jest tak regulowany, że 150 ccm wlewa
się w 10 —15 minutach. Omamy znikają zwykle drugiego
dnia. czas trwania obłędu skraca się znacznie. Jeśli ogólny
stan chorego pozwala, uzupełnia się to leczenie hydroterapią
Wyniki leczenia u 327 chorych były bardzo dobre
Miejscowe stosowanie sulfanilamidu poleca Jensen, zwła
szcza .w przypadkach powikłanych złamań kości. Mayo
i Miller polecają przepłukiwanie rany po abdominalnoperinealnej resekcji odbytnicy 0,8% sujfanilamidcm, który
należy rozpuścić w gotującym się. fizjologicznym
dworze
soli

Chirurgiczne leczenie niektórych form nadciśnienia przy
jęło się i do wyboru stoją 4 metody operacyjne: 1. wycięcie
zwoju trzewnego (ganglion coeliaeum), aby zniszczyć nerwo
we połączenia nadnerzy. 2 podprzeponowa. pozaolrzewnowa
obustronna resekcja nerwów trzewiowych (nn. splanchnic!)
1 wycięcie dwóch górnych lędźwiowych zwojów współ czulnych wraz z łańcuchami łączącymi, 3. obustronne przezprzeponowe usunięcie dolnych piersiowych i górnych lędź
wiowych łańcuchów współczulnych wraz ze zwojami i ga
łązkami, które tworzą nerwy trzewiowe, 4 obustronne padprzeponówe wycięcie nerwów trzewiowych i wycięcie dol
nych piersiowych'zwojów współczylnych Ten 4-ty sposób
zastosował Pccf w 5Ó0 przypadkach Głównym celem ope
racji jest usunięcie niedokrwistości nerek która ma duże
znaczenie w powstaniu nadciśnienia W narkozie awertyrcowej cięcie parawertebralne na wysokości XI przestrzeni
międzyżebrowej, podokos<nowe usunięcie 4 cm XI żebra
wraz. z wyrostkiem poprzecznym, opłucną ścienną odsuwa się
na tępo i wycina się: n. splanchnicus maior wraz z dolnym,
piersiowymi łańcuchami wspótczulnymi razem z gałązkami,
z których ppwstają nn splanchnic! minoies, dalej wyc na
się X, XI i XII zwój współczulny i n splanchnicus minimus.
Resekcję wykonuje się obustronnie jednoczasowo *>o e)
operacji muszą być chorzy odpowiednio dobrani, w wie cu
poniżej 50 lat. ż dostateczną funkcją nerek, zdolnych do
stężenia moczu powyżej 1012 i z wydalaniem kwasu moczo
wego. powyżej 40% normy, azot pozabiałkowy nie śmie prze
kraczać 45 mg na 100 ccm krwi Ciśnienie krwi nie po
winno przekraczać 200, a stan serca odpowiednio dobry,
wtedy, ryzyko operacji nie jest (juże Przeciwwskazaniem do.
zabiegu jest nadciśnienie wywołane zapaleniem nerek, ropo
nerczem, nowotworami nerek i nadnerczy, zaburzeniami w
gruczołach o wewnętrznym wydzielaniu Przed operacją
muszą -być wykonane: badanie sprawności nerek, pyelogramy, elektrokardiogram; tele- < ort horentgenog ramy na
rządów klatki piersiowej, w końcu badanie oftalmologiczne.
Śmiertelność pooperacyjna 3,4% Wyniki pooperacyjne:
80,6% zostało uwolnionych od dolegliwości, zwłaszcza od
bólów, głowy, 81,3% było częściowo lub całkowicie zdolnych

do pracy, u 51,4% było ciśnienie niższe (w 11,7% normalne).
Rokowanie jest korzystniejsze u kobiet, jak u mężczyzn.
Najlepsze są wyniki u chorych poniżej 30 lat
Wskazaniami" do leczenia chirurgicznego samoistnego
nadciśnienia zajmuje się również Crane. Dobór odpowied
nich przypadków jest niesłychanie ważny Przeciętnie, na 11
przypadków. 10 nie nadaje się do leczenia chirurgicznego.
Byłoby bezcelowe leczenie chirurgiczne w przypadkach
wtórnego nadciśnienia, wywołanego zapaleniem nerek, no
wotworami1 nadnerczy, nadczynnością tarczycy, przetoką
tętniczo-żylną, schorzeniami tętnicy głównej lub jednostron
nie nieczynną nerką. W przypadkach samoistnego nadciśnie
nia można zdecydować się na operację tylko tam gdzie:
1 dłuższe leczenie zachowawcze zawiodło, 2. wiek chorego
nie przekracza 50 lat, 3 nie ma uszkodzenia nerek, 4. ciśnie
nie ulega jeszcze wahaniom, a nie jest stale bardzo wysokiej
5 badanie dna oka nie wykazuje daleko posuniętej sklerozy
naczyń. Znaczne spadki ciśnienia skurczowego t rozkurczo
wego podczas snu są prognostycznie korzystne dla operacji.
Próba z azotynem sodowym (natrium nitricum) decyduje
o operacji jeśli po 6 dawkach co A godziny po 0,03 ciśnienie,
znacznie opada, wtedy nadaje się chory do operacji Crane
opisuje 3 metody operacyjne i. splanchnicektomia supradiaphragmatica, 2 podprzeponowe przecięcie nerwów trzewio
wych i usynięcie górnych zwojów lędźwiowych, 3. usunięcie
ganglion uoeliacum. Crane operowa) .16 przypadków me
todą podprzeponową, bez przypadku śmierci. U 10 opero
wanych ustąpiły wszystkie objawy chorobowe
Butt podał preparat witaminy K w zastrzykach. W przy
padkach zmniejszenia ilości protrombiny we krwi występuje
skłonność do krwawień, którą leczy_się skutecznie witaminą
K, zażywaną doustnie razem z solami żółciowymi. Wielu
chorych nie może znieść "doustnego stosowania. Nowy pre
parat Butta (2-methyl- 1,4-naphtochinon i 2-methyl —
1,4- naphtohydrochinojp- może być stosowany dożylnie.
W przypadkach hypoprolhrombinaemii przed operacjami
na drogach żółciowych oddaje doskonałe usługi. Zastrzyki
są bolesne
Trout zajmuje się głęboką ropowicą szyjł (angina Ludovici) W 82% przypadków przyczyną jest ekstrakcja tylnych
dolny oh zębów trzonowych, mocno zakażonych. Przy cięż
kich zakażeniach zębowych powinno się przed ekstrakcją
zapobiegawczo podawać sulfanilamid. Leczenie chirurgiczne
wymaga często natychmiastowej tracheotomii. Trudności
oddechowe są głównie spowodowane przez mięsień żuchwowo-gnykowy (mylohyoideus), który pociąga podstawę języ
ka ku dołowi. Zabieg operacyjny, który nieraz ratuje życie,
polega na nacięciu skóry wzdłuż żuchwy, przecięciu powięzi
głębokiej szyji i przecięciu mięśnia żuchwowo - gnykowego
i przedniego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego ,(m. biventer),
usuwa się nekrotyczną tkankę, gruczoł podszczękowy usuwa
się, jeśli jest objęty ropowicą ranę pooperacyjną wypełnia
się gazą Od strony jamy ustnej nie wolno nacinać błony
śluzowej Zabieg ten nie uwzględnia zupełnie kosmetycznej
strony
L-undy donosi o 18.000 narkoz dożylnych pentothalnatrium, wykonanych w Klinice Mayo. Środek ten znacznie
nrzewyższa w działaniu evipan natrium. Chemicznie jest to
etyl- 1-methyl-butyl-tiobarbituran sodowy
Harrison przedstawił leczenie rodarć cewki moczowej.
Gartock podał oesophagostomłe W przypadkach raka gór
nej części przełyku
Carter omówi! przyczyny niepowodzeń po transpleuralnej oesophago-gastrostomil
Lucehcsi i Gildersleeve podają leczenie wąglika w 67
przypadkach bez wypadku śmierci Pustula maligna należy
do tych chorób które nie powinnv być leczone chirurgicznie.
Wielu jeszcze lekarzy stosuje wydęcie i przyżeganie, podając
równocześnie surowicę przeciwwąglikową Leczenie chirur
giczne przynosi więcej szkody, niż pożytku Najkorzystniej szę okazało się stosowanie neosalwarsanu 0,6 g, następnego
dnia 0 9. po dalszych 24 godzinach w razie potrzeby po
wtórnie 0,9 W przypadkach infekcji ogólnej, lub zajęcia
głowy albo* szyj; lepiej jest zastosować surowicę dożylnie
100 — 150 ccm, dawki te w razie potrzeby powtórzyć w 3
następnych dniach.
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Kränk Lahey opisał powikłania po 10700 thyreoidcUtomiach. Śmiertelność pooperacyjna- 0,7(j%. Przełomy tarczy
cowe zawdzięcza się tej okoliczności, że jest niedoceniane
nasilenie nadczynności tarczycy. Można zwykle oczekiwać
poważniejszej
reakcji . pooperacyjnej w przypadkach:
1. u starszych wiekiem chorych, 2. po dużych ubytkach
na wadze, 3. po długotrwałej nadczynności tarczycy. Reakcję
pooperacyjną zmniejszyć można przez dożylne podanie glu
kozy rano przed operacją. Jeżeli chory zużywa w czasie.Operacji, zamiast normalnych 250 ccm tlenu, ilości większe,
około £00 ccm — i jeżeli w czasie operacji rośnie ciśnienie
(różnica między ciśnieniem skurczonym a rozkurczonym),
należy ograniczyć się do częściowej tyreoidektomii — połowę
tarczycy usunąć, drugą połowę drugoczascwe Nie używa
znieczulenia miejscowego, które urudnia wypreparowanie
gruczołu i podnieca chorego. W każdym przypadku musi
być n. recurrens tak podpreparowany, - abv był widoczny,
Unika się w ten sposób jego uszkodzeń. Jeśli otworzy się
tchawice, należy otwór zatkać palcem, by uniknąć aspiracji
krwi Dopiero po okłuciu i podwiązaniu naczyń krwawią
cych zaszywa się tchawicę jedwabiem. Jeśli po operacji
wystąpi sinica, wskazująca na zatkanie tchawicy, wykonuje
się natychmiast tracheotomię poniżej cartilago crieoidea.
Podwiązki en masse są przyczyną krwawień Dooperacyjnych, muszą być zastąpione przez dokładne podwiązki
na górnych i dolnych tętnicach tarczycowych. Tkanki gru
czołowej nie wolno chwytać w podwiązki 22% wszystkich
Przypadków operuje dwuczasowo.
Cole omówił również powikłania po tyreoidektpmiach.
Operuje tylko przypadki, które: 1. wykazały przyrost wagi
Przed operacją, 2. w spokoju mają tętno do 110, 3. mają
przemianę spoczynkową niższą jak 50%, 4. najmniej przez
2- tygodnie zażywały jod i 5. wykazały poprawę po Lugolu.
•tesli nie przestrzega się tych 5 warunków, można liczyć
na ciężki przebieg pooperacyjny. Awertynę zaniechano, po
nieważ podnosi tętno. W ciężkich toksycznych przypadkach
jest przeciwskazane znieczulenie miejscowe Do podwiązek
używa się. jedwabiu. Nie w każdym przypadku 'preparuje
n. recurrens, w razie obustronnego jego uszkodzenia, wyko
nuje natychmiast tracheotomię. Operowany dostaje po ope
racji 5 ccm płynu Lugola w 200 — 300 ccm wody doodbyt
niczo, doustnie 3 razy dziennie po 10 kropli Lugola przez
kilka tygodni. Pooperacyjną tachykardię zwalcza się najle
piej inhalacjami tlenu (przy tętnie 130 — 140). Ciężkie
toksyczne-przypadki nie należy operować w gorące dni let
nie. Do leczenia . pooperacyjnych przełomów używa się:
worek z lodem, zimne okłady, doustnie dużą ilość płynów,
tlen, zastrzyki dożylne 5—10% glukozy i 0.5 — 1,0 natrium
jodatum.
Również Catełl zajął się powikłaniami po thyreoidektotoiach w przypadkach choroby Basedowa. Z 7363 operowa
nych przypadków było migotanie przedsionków u 424 cho
rych (5,8%) przed operacją, a 10% po operacji. Leczenie:
leżenie w łóżku, płyn Lugola, środki uspokajające, dieta boBata kalorycznie i digitalis. Natychmiast po operacji prze
nosi się chorych z powikłaniami sercowymi do komory tle
nowej, aż do uzyskania normalnego rytmu serca, co wymaga
najmniej 48 godzin. Jeżeli Basedow jest powikłany gruźlicą,
•nasi się leczyć najpierw Basedowa Cukrzycę spotykano
u 1.5% wszystkich chorych.z toksycznym wolem Przy wy
raźnej nadczynności tarczycy jest operacja wskazana, musi
S:<? jednak wykonać ją kilkuczasowo Często po usunięciu
w°ki toksycznego poprawia się cukrzyca. Żółtaczkę obser
wowano u 0,5 wszystkich basedowików, zwiastuje ona zwyk!e przełom tarczycowy. Jeżeli żółtaczka jest wywołana przez
Schorzenia dróg żółciowych, należy w przód operować wól
toksyczny. Jeżeli obok choroby Basedowa jest niedokrwi
stość złośliwa lub nie wy równana wada serca, należy leczyć
e Powikłania, zanim przystąpi się do operacji Również
?tZt*d operacją ,należy leczyć myasthenia gravis efedryną
i Klykokolem w ciąży można wykonać częściową thyreoidetciinjn do 8 miesiąca włącznie.
Neuhoff poda! metodę stosowania powolnych dożylnych
wlłiwań morhny po operacjach. Analogicznie do podanej
w r 1921 metody dożylnych powolnych włewań natrium

chricium. en późni ci zastosowano do chemoterapii kiły,
■stosuje po . .acjarh morfinę dożylnie. 0,03 morfiny roz
puszcza się w 1 litrze fizjologicznego rozslworu soli,
100 ccm wprowadza się dożylnie w ciągu godziny. Jeśli bóle
są zbyt gwałtowne, we'no podnieść do 150 ccm na godzinę,
dawki .0,006 morfiny na g odzinę nie wolno przekraczać.
Venoktyra może trwać 24 — 36 godzin, tak że w. tym
czasie chory dostaje 0,1 — 0,15 morfiny. Chorzy czują się
dobrze bez żadnych innych środków, nię są śpiący, nie mają
zatrzymania moczu ani trudności ze stolcem. Wlewanie
dożylne musi być natychmiast przerwane, jeśli wystąpi zwol
nienie odd-rhania.
•y*
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i’ZBe metody uśmiercenia bclu u chorych rak©watych c.nówil Grab. Wybór metody zależy od następują
cych czynników: umiejscowienie i szybkość wzrostu nowo
tworu, przewidywany czas życia chorego, nasileni-, bólów,
pctrz_ „a dawka narkotyków, ogólny stan chorego v.> od
niesieniu do ryzyka operacji. Jeżeli chory ma zajęte uca
albo określi sic prawdopodobieństwo jego życia je,ia
2 miesiące, należy dalej zapisywać morfinę lub ograniczyć
się do zastrzyku alkoholu subarachnoidealnie. W przypad
kach raka twarzy, szczęk, wargi i jam nosowych uzyskuje
się najlepsze wyniki, jeżeli nowotwór jest usadowiony w ob
szarze unerwienia II gałązki nerwu trójdzielnego. U 103 cho
rych wstrzyknięto alkohol w N. II, III alfo w III i III ga
łązkę N. V. U 50% chorych usunięto ból w ten sposób
całkowicie, u 15% częściowo, u 55% zastrzyk nie dał spo
dziewanego wyniku. U 49 chorych, u których wykonano
operację na N. V, albo N. IX, albo przecięto tylne korzonki
szyjne, ustąpił ból zupełnie w 80%, częściowo w 12.5%.
W przypadkach raka sutka z przerzutami w plexus brachialis wskazana jest rhizolomia tylnych korzonków od III
szyjnego do Thll, laminęktomia na 7 kręgach pozwala
przeciąć 8 korzonków. Jeśli chory wstaje po operacji, musi
nosić rękę na temblaku. Z 15 operowanych wystąpiło zu
pełne zniesienie bólu u 8. W przypadkach raka, umiejsco
wionego poniżej wyrostka mieczykowatego, wykonuje się
chordofomię słupów prżedmeh i bocznych rdzenia . Niebez
pieczeństwo tej operacji łezy w osłabieniu dolnych kończyn
i zaburzeniach czynności zwieraczy. Do wykonania ; dnostronnej chordotomii, konieczna jest laminęktomia Th. II
i III, obustronna ehordcomia wymaga laminekiomii Th.
I-IV. Cięcie prowadzi
ą od II odcinka piersiowego no jed
nej Stronie przez odcinek IV po drugiej stronie. Zę 109 ope
rowanych zupełne zniesienie bólów notowano u 63, natomiast
oszacowano zmniejszenie bólów na 75% u 16^ chorych, na
50% u 9 chorych. U 4 nie stwierdzono żadnej zmiany w na
sileniu bólów 12 operowanych zmarło wskutek operacji.
Subarachnoidealne zastrzyki <31 przypadków) dały w 15
przypadkach dobre wyniki.
(Z omówionych prac llarrisson, Carter, Luechesi Galicy,
Colle, Crane. Catełl, Ncuhof i Grant ogłosili ie w r. 'Ml,
pozostałe prace pochodzą z r. 1940).
E. Desmzrest — Nasze środki uśmierzające teł —
(Presse med. 1940 Nr. 4). Do r 1914 używaliśmy eh!- derm,

eter i rostwóc-Schleicha. Polem zaczęto stosować szerzej guz
rozweselający. W ostatnich latach otrzymaliśmy z Am ryki
cyclopropan. Z gazowych środków wymienić należy rcctanol, nadający się zwłaszcza do transportu chorych, z- ś>odków dożylnych evipan.
20 letnie doświadczenie wykazało po narkozie guzem
rozweselającym znaczny spadek śmiertelności. Do narko
zy powinni być używa pi specjalni narl.otyzerzy, o fachowym
wyszkoleniu teoretycznym i praktycznym, co przyjmuje
się pow—eihnic w Ameryce.
Gwathmcy — 5# lat anestezji — (Amer. J. Surg. V. 51
233/43. 1941).
Przegląd wszystkich środków, używanych
w ostatnich 50 latach, zwłaszcza do narkozy inhalacyjnej.
Najmniej toksyczny jest bezsprzecznie cyclopropan/ który
jednak jest bardzo łatwo palny i przedstawia groźbę-' ekspbzjl. Wygodniejszy w użyciu jest gaz rozweselający. Przed
każda narkozą musi być chóry ..przygotowany““ morfiną
łub preparatami kwasu barbiturowego Mieszanka cterocliwna w stosunku 2:1, wprowadzona już dawniej przez
Gwathmeya w położnictwie, daje dobre zamroczenie w czasie

.

2?

^

porodu, na 2 — 3 godzin wystarcza 150 g eteru W Ameryce
wyrosła anestezja do specjalnej wiedzy, na wielu uniwer
sytetach są specjalne katedry. Wielkie kliniki kształcą spe
cjalistów narkotyzerów, którzy zajmują stanowisk jako
pielęgniarze specjaliści,
fi. Cosentino (Palermo) — Wpływ środków przygotowaw
czych do narkozy na przemianę podstawową — (Arch, i tal.
Chir. V.60. 6 1941). Wpływ dilaudid-scopolarniny, preanestu,
scopolamin-eucodal-ephetoniny, używanych jako środków ■
przygotowawczych przed ggrkozą, na przemianę podstawo
wą wyraża się krótkim najpierw wzmożeniem przemiany,
następnie przedłużającym się zmniejszeniem przemiany pod
stawowej. Przyczyna obn tych faz jest neurocentralna.
M Battezzati (Turyn) — Zachowanie się ilości krwi
po operacjach i wpływ środka użytego do znieczulenia —
(Arch. ital. Chir. V. 60. 4. 1941). Badanie narządu krążenia
po operacjach w narkozie eterowej, chloretylowej, dożylnej
środkami z grupy kwasu barbiturowego, w znieczuleniu
miejscowym i lędźwiowym, powtórzone dla kontroli bez
operacji, wykazało duży Wpływ na krążenie i Ilość krwi
chloretylu, eunarconu, i znieczulenia lędźwiowego. Narkoza
eterowa i znieczulenie miejscowe wywierają minimalny
wpływ na krążenie.
8
C. V. Burt (New York) i J. A. Gius (Portland, Oregon). —
Wpływ środków znieczulających, rozpuszczonych w oliwie
na proces gojenia ran brzucha (Burg. V. 70. 753. 1940).
Do szycia ran brzucha użyto do znieczulenia miejscowego
zamiast wodnych roztworów, środków znieczulających, roz
twór w oleum amygdalarum (neothesol). Korzystny wpływ
wyraża się spadkiem wydzieliny przyrannej po użyciu jed
wabiu z 40"/» na 12,5% przypadków, po użyciu katgutu ze
100°/o na 70%. Wstrzykiwanie neothesolu pod błonę śluzo
wą jamy ustnej dało dobre znieczulenia u kotów i było do
brze znoszone — możliwe jest zatem użycie neothesolu w
dentystyce i chirurgii szczęk.
W. Geisthövel. — Środki znieczulające dożylne Jako krót
kie, wstępne i długie narkozy w chirurgii. — (Münch, m. W.
1940 Nr. 52).
Evipan natrium, eunarcon i amerykański pentothal-natrium są pochodnymi kwasu barbiturowego, z wybitnym
działaniem na mózg z tym, że ważne życiowo ośrodki zostają
najpóźniej uszkodzone. Związki te nie dają z tkanką móz
gową żadnego trwałego połączenia chemicznego, lecz luźną
odwracalną reakcję fizyko-chemiczną. Usunięcie tych środ
ków z ustroju następuje przez zmydlenie 1 utlenienie w wą
trobie, zależy zatem od stanu funkcjonalnego wątroby i od
stopnia nasycenia tkanek. Można więc kierować narkozą,
jak długo jest małe wysycenie, w miarę im narkoza trwa
dłużej i wysycenie ustroju jest coraz większe, możność kie
rowania narkozą zmniejsza się. Natomiast nie mamy żad
nego wpływu na wydalenie z ustroju tych środków.
Ośrodek oddechowy bywa wpierw porażony przed ośrod
kiem naczynio-ruchowym, zwłaszcza po eunarconte. Jakoprzygotowanie- do narkozy służą preparaty morfinowe. Za
kres zastosowania narkozy dożylnej stanowią narkozy krótkie
lub wstępne, zwłaszcza przed narkozą eterową, również w
kombinacji ze znieczuleniem miejscowym, lędźwiowym, rza
dziej z pernoetonem. Użycie evipanu. lub eunarconu do nar
kozy długotrwałej jest teoretycznie przekroczeniem zakresu
wskazań tych środków. Zalety narkozy dożylnej: psychiczne
oszczędzanie chorego, rzadkość powikłań płucnych i wymio
tów, brak porażenia peristaltyki, możliwość użycia w przy
padkach cukrzycy. Ujemne strony narkozy dożylnej: stany
podnieceń z początkiem narkozy i w okresie- budzenia się
(zwłaszcza po evipanie), czkawka i kaszel po przejściu w
narkozę eterową, niedostateczne zmniejszenie napięcia mięs- ■
nr brzucha u młodych ludzi w przypadkach laparotomii.
Przeciwwskazania do narkozy dożylnej: młodociany wiek,
ciężkie uszkodzenie serca, krążenia lub wątroby, odporność
osobnicza na evipan. W przypadkach zatruć, należy stosować
dożylnie coraminę lub cardiazol które działaj* iak specyficz
ne środki budzące
V, Savescu, Max v. Popo vier A. l'opovici, t. Almci« (Bu
kareszt). — Evipan natrium w narkozie dożylnej jako nur
koza głęboka w dużej chirurgii: 1500 operacji. (Zbl. f. Chir
1943, Nr. 1).
'/
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1—IV* godziny przed operacją wstrzykuje się domięśnio
wo 4—5 ccm 25°/o wodnego rozcżynu siarczanu magnezji z do
datkiem, w chwili zastrzyku, pantoponu (1—2%), przez co
uzyskuje się obniżenie progu narkozy 1 usunięcie drgawek
mięśniowych. W pierwszej minucie narkozy wstrzykuje się
6—7 ccm evipan u, aż do opadnięcia szczęki, co jest dowo
dem, że narkoza jest głęboka. Od tej chwili narkotyzer
wstrzykuje powoli fizjologiczny roztwór soli, aby zapobiedz
powstaniu skrzepów w igle — przy najmniejszych bezwied
nych ruchach operowanego i na żądanie operatora wstrzy
kuje evipan natrium w małych ilościach aż do powtórnego
uzyskania głębokiej narkozy., Zwykle używa się do appendektomii 10—12 ccm evipanu, do operacji na woreczku żół
ciowym i w górnej części brzucha 15—21 ccm. Wiek opero
wanych : od 3 do 70 lat. Powikłania: Z przypadki, u dziecka
sinica i bezdech, po sztucznym oddectianiu skończono ope
rację w innym rodzaju znieczulenia — i w drugim przypad
ku gwałtowne wymioty. Czynniki szczególnie ważne dla nar
kozy dożylnej: młodzi i silni ludzie do 30 lat, ponadto alko
holicy są oporniejsi na evipan, starcy, wychudzeni, łiypotonicy spotrzebowują małe dawki, u starca 70-letniego do ope
racji 1-godzinnej' zużyto 3 ccm evipanu. Ludzie osłabieni
fizycznie lub w stanie wstrząsu (krwotoki po wypadkach)
zużywają również bardzo małe dawki, nawet bez przygoto
wania pantoponem. Odruch rogówkowy i zachowanie się
źrenic nie mają tego znaczenia, jak przy narkozie eterowej,
w narkozie evlpanowej o stanie chorego mówi nam dobry
oddech, ogólny wygląd i stan tętna. Evipan stosowano u nie
których chorych po raz drugi w 24 godzinach. Przeciwwska
zania: ciężka niedomoga wątroby, ciężkie zatrucia w przy
padkach posocznic, zaniedbanych zapaleń otrzewnej, daleko
posuniętych niedrożności jelit — ponieważ wtedy wątroba
bywa poważnie uszkodzona — dalej przeciwwskazanie stano
wią narosła gruczołowate jamy nosowo-gardzielowej z po
wodu trudności w oddechaniu. Również w przypadkach
strumektomii są trudności, głównie z utrzymaniem szczęki,
dlatego korzystniej jest operować w znieczuleniu miejsco
wym. Ciężkie operacje ginekologiczne wykonuje się z zasa
dy w znieczuleniu lędźwiowym.
H.
M. Livingstone, G. A. Light, A. P. Heidrick i V. N
Kable (Chicago). — Dalsze doświadczenia z narkozą, eterem
divhiylowym (Vinethen). — (J. amer. med. Assoc. V. 115.
1353/57. 1940). W r. 1930 Leak i Chen wprowadzili eter dlwinylowy jako narkotyk, od czasu wprowadzenia na rynek
czystego preparatu przez Keugha i Majora przyjął się jako
doskonały środek do krótkich operacji lub jako wstępna nar
koza przed zabiegami dłuższymi. Nadaje się zwłaszcza do
ordynacji lekarza i w praktyce domowej. Korzystniej i eko
nomiczniej wychodzi się, używając specjalnego aparatu do
narkozy z urządzeniem ssącym i z dowozem tlenu. Eter
diwinyiowy jest łatwo palny i trzeba się liczyć z możliwo
ścią eksplozji. Dotychczas nie opisano żadnego wypadku.
Monroe Benjamin. — Drgawki eterowe, które wystąpiły
podczas narkozy. — (Amer. J. Burg. V. 53. 172/6. 1941). Pod
czas appendektomii, wykonanej w narkozie etylenowo-tlenowo-eterowej po przygotowaniu morfiną i atropiną, wystąpiły
w 73 minucie narkozy podczas operacji drgawki tonicznokloniczne wszystkich mięśni. Zastrzyki • wapna i luminalu
nie dały pora wy, dopiero po dożylnym stosowaniu natrium
amythal wystąpiło uspokojenie. Ciężki zapad opanowano.
W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły drgawki ponownie
i doprowadziły na 7 dzień do zejścia śmiertelnego. Sekcja:
oedema cerebri, haemorrhagiae difusae arachnoideaey pneu
monia biltiteralis, infarctus pulmonis.
H.
Gangi. — U usunięcie bólu w przypadkach nowotwo
rów żołądka 1 macicy, ni, nadających się do operacji. — (Zbl.
f. Chir. 1944, S. 1084)
Od r. 1903 są w użyciu mjckqjC alkoholu do przerwania
dróg nerwowych w przypadkach henra Igi i nerwu trójdziel
nego, w przypadkach zgorzeli, w laryngologii przy amputa
cjach i w okulistyce. Tę samą zasadę zastosowano do nolworów żołądka i macicy, które po otwarciu brzucha oka
zują się nieraz jako nienadające się do operacji Zamiast
zaszyć brzuch i zostawić chorych ich strasznemu losowi,
można ulżyć ich doli przynajmniej w ten sposób, .by uwolnić
ich od bólów. Początkowo wstrzykiwano 30—40 ccm alko-
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holu absolutnego w zwój nerwowy, który przez małą sieć
zdąża do krzywizny małej żołądka U chorych ustawały bóle
1 do końca życia nie używali żadnych środków uśmierzają
cych bóle. Później wykonywano małą laparotomię w znie
czuleniu miejscowym nawet w przypadkach, które odrazu
rozpoznano jako nienadające się do operacji, blokowano
nerw trzewiowy nowokainą wysoko przy krzywiźnie małej
żołądka i wstrzykiwano alkohol pomiędzy obydwie blaszki
małej sieci. Zabieg jest tak drobny, że można go wy
konać nawet u bardzo osłabionych osobników W 10. przy
padkach operowanych ustąpiły bóle natychmiast, nie trzeba
było podawać morfiny, poprawił się apetyt chorych, którzy
na jakiś czas zaczęli się wybitnie poprawiać. W jednym
przypadku zastosowano injekeję alkoholu u chorego z drążą
cym wrzodem żołądka, który nadspodziewanie szybko zagoił
się W- przypadkach raka żołądka odnosi się wrażenie, że
łnjekcja alkoholu wybitnie opóźnia rozwój nowotworu.
W 7 przypadkach raka macicy zastosowano 30—40ccm
alkoholu absolutnego po otwarciu jamy brzusznej w znie
czuleniu lędźwiowym z prawej i lewej strony obok szyi
macicy w zwoje Franltenhäusera. W kilku przypadkach do
łączono do tego podwiązanie tętnic podbrzusznych według
Orthnera, by zapobiedz skrwawieniu się chorych w przy
padkach gwałtownych krwotoków. Bóle ustawały natych
miast i stan taki utrzymywał się dłuższy czas. Ne 17 przy
padków dotychczasowych były 2 przypadki śmierci, w jed
nym embolia na 6 dzień i w drugim para- et perimetritis
Purulenta.

występuje zwiększenie przemiany materii w zranio
nych tkankach.
J. B. Hartzell, J. M. Winfield i J. L. Irvin (Detroit).
— Poziom witaminy C w surowicy krwi i poziom su
rowiczego białka w przypadkach pęknięcia ran opera
cyjnych. — (J. amer. mod. Assoc. V. 116, Nr. 8: 1941):
Rany operacyjne u wielu chorych, operowanych
w okresie przedgniicowym, goją się bez powikłań, ale
często występują zaburzenia w gojeniu się, wywołane
brakiem witaminy C i zmniejszona ilością białka su
rowiczego krwi. Na 1485 chorych, u których rany pę
kły, było 320 (22%) operowanych z powodu raka i 195
(13,4%) z powodu wrzodu żołądka lub dwunastnicy.
U tych chorych spotykamy się ze znacznie zmniejszoną
ilością witaminy C i ze zmniejszoną ilością białka su
rowiczego w następstwie ograniczenia pożywienia
i zmniejszenia się wydzielania zaczynów proteolitycz
nych, co zostało potwierdzone przez badania u 200 cho
rych. Podawanie witaminy C i transfuzje krwi mogą
zapobiedz tym brakom.
Cli. C. Lund i J. H. Crandon (Boston). — Gnilce
doświadczalny n człowieka i znaczenie braku witaminy
0 dla pooperacyjnego zapalenia płuc i gojenia się ran.

— (J. amer. med. Assoc. V. 116. Nr. 8. 1941):
Crandon odżywiał się ponad 6 miesięcy pożywie
niem bez witaminy C. Do 14 dni znikł kwas askorbi
nowy ze krwi, z białych ciałek krwi dopiero po 122
dniach. Po 3 miesiącach rana po nacięciu wraz z poC. Caminiti (Mediolan) — Leczenie i wyniki leczni więzią okolicy lędźwi zagoiła się szybko. Po 5 miesią
cze wrzodów «perforowanych (Arch, i tal. Chir. Vr"D3, cach wystąpiły pierwsze, objawy braku witaminy C
4. 1942)
pod postacią drobnych wybroczyn w skórze nóg i czu
W ciągu 5 lat leczono 411 sperforowanych' wrzodów. cia znużenia, które narastało w 6 miesiącu. Zmiany na
Ogólna śmiertelność wynosiła 18,97% — natomiast dziąsłach nie pojawiły się. Rana w okolicy lędźwi, wy
śmiertelność po operacjach wykonanych w pierwszych konana podobnie jak w 3 miesiącu, już podczas szycia
12 godzinach wyniosła 1Ó%, w 13—24 godzinach 22%, powięzi wykazywała odmienne zachowanie się — po
w 25—36 godzinach 44%, w 37—48 godzin 50%, ponad więź była znacznie kruchsza, darła się. Po 10 dniach
48 godzin 76,4%. Rodzaj leczenia odgrywa również otwarto ranę i okazało się, że pod luźnym zrostem
ważną’rolę. Przeważnie wykonywano obszycie,lub wy skóry była tkanka podskórna niezagojona. Po usunię
cięcie wrzodu. Dodatkowe założenie gastroenterostomii ciu skrzepów zeszyto ranę warstwowo i przy zachowa
n’c obciąża śmiertelności, która po resekcji w pierw niu dalszym diety bez witaminy C podawano codzien
szych e godzinach wynosi 17%, powyżej 6 godzin 62%. nie przez 10 dni dożylnie 1 g kwasu askorbinowego.
Zauważyć należy, że resekcję wykonuje się tylko u lu Rana ta i następna jeszcze wykonana po dalszych 10
dzi młodych i silnych. Wyniki lecznicze na dalszą metę dniach zagoiły się bez powikłań. Wykonano badania
były jednakowe dla gastroentero i dla resekcji. Samo histologiczne wycinków z rozmaitych, okresów gojenia
obszycie wrzodu dawało wyniki dobre tylko w 50%. się rany. Wszyscy -chorzy przed większymi operacjami
Operacja według Judda dała w większości przypad powinni być badani na zawartość witaminy O i w ra
ków zlę wyniki. Po uwzględnieniu tych wszystkich zie braku winni dostawać dziennie 1—4 g. kwasu as
cyfr dochodzi się do wniosku, że sperforowane wrzody korbinowego,
Powinno się obszyć, dołączając gastroentero, jeśli grozi k
J. A. Key and C. J. Frankel (St. Louis, Mo.). —
stenoza. Resekcję należy ograniczyć tylko do pierw Miejscowe stosowanie siilfanilamidu, sulfapyridyiiy
szych 6 godzin i tylko do przypadków z ogólnym do 1 sulfamethyithiazolii. (Amer. Surg V 1)3. 284/289.
brym stanem.
1941).
Stawy, mięśnie i tkanka łączna znoszą dobrze/po
E, Robecclii — Rak żołądka i ciąża — (Atti Soc. i tal,
wyższe
preparaty w postaci proszku. Rozstwory tych
Ost. Gin. y. 37. 1942). Chora ze „starym“ wrzodem żo
łądka zaszła w ciążę. Do częstych wymiotów^ nic przy preparatów są dobrze znoszone przez stawy, opłucną
muszą być wyjałowione. Puder
wiązywano zbytniej wagi, kładąc je na karb ciąży. Po i otrzewną. Rozstwory
wy bywa używany nietylko do ran trau
krwawych wymiotach nastąpiło poronienie obumar sulfanilamide
łego płodu wagi 1050 g. Transfuzje krwi Laparotomia matycznych, lecz także do ran operacyjnych Hmrcgńie
wykazała raka żołądka nionadającego się do operacji. czystych, które mogą uledz infekcji.
K.
Lehmann — Leczenie guzów krwawniczych za3. Ginekologia i położnictwo;
Bt''Zykami.
- v(Ugeskr.
29 1943 - Dania).
win, —
u ge»itr. Laeg.
uueg. 105,
iyo, au
. 403 przypadki, leczone ambulatoryjnie pośluzowymi
^ P.eriwaslcularnymi zastrzykami 5% varicozit. Powikłania: w 2 przypadkach nudności bezpośrednio po za
W przypadkach ciąży jajowodowej i poronienia jar
strzyku, w jednym przypadku troinboza zewnętrznych
guzków, w 2 przypadkach powierzchowna zgorzel bło- iowodowego u kobiet, u których juz dawniej wycięto
ny śluzowej i ropień, wygojony ambulatoryjnie. . Po jeden jajowód z powodu ciąży pozamacicznej, wykonyroku na 100 badanych było 88 wyleczonych, 12 miało
nawroty.
Q de Giorgis (Turyn). — Wpływ hormonu płcioWe- 20 000 jedm). Z 10 operowanych 4 odbyły później pra
męskiego na leczenie ran eksperymentalnych. — widłowe ciąże, 6 razy z 2 żywo urodzonymi dziećmi.
U 5 operowanych stwierdzono salpingo — grana droż
(Atti «oc. i tal. Gin. V. 36. 1940).
ność operowanego jajowodu. Tylko w jednym przypa
. Testosteron, stosowany miejscowo, przyśpiesza go dku .była ponownie ciąża jajowodowa w operowanym
jenie się ran u zwierząt doświadczalnych. Działania jajowodzie, która również przebiegała jako poronienie
tego nie ma p0 zastosowaniu tego samego środka w za
strzykach. Prawdopodobnie po miejscowym stosowaniu jajowodowe.
•
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Martius (Getynga). — Intrawaginalne naświetlanie monalnycli i stwarza równowagę w gruczołach o 2 hor*
monach. Leczeni o krótkofalowo stosować należy w przy
rakr; szyji macicy. -- (Zbl. f Cbir. 1942, 194).
Na 305 przypadków raka szyji macicy (20,3% uada-^. padkach zaniedbanych lub juko uzupełnienie leczenia
jąeych się do operacji), naświetlanych intrawaginal- operacyjnego i radom.
nio uzyskano absolutną cyfrę wyleczeń 38,3%, przed
Bcntivoglio. — Próba prostigmlnowa. (Atti Soo.
użyciem intrawaginalnych naświetlań cyfra ta wyno i tal. Ostetr. 37 p. 329—330. 1942).
siła 17,7%. Z przypadków nadających sie do operacji
.W przypadkach braku miesiączki nieciążowych po
uzyskano 70% wyleczeń po zastosowaniu operacji, na danie prostigminy w zastrzykach (2—5) po % mg
świetlania pooperacyjnego i skomhinowanego naświe w ciągu 1—3 dni wywołuje prawidłową menstruacje.
tlania.
Wenner (Bazylca). — Hormon płciowy męski a or
Gricouroff (Paryż). — Kozmieszczenie topograficzne ganizm kobiecy. — (Arch. f. Gyn. 174. S. 64—152. 1942):
i występowanie przerzutów w raku macicy. — (Buli. W piśmiennictwie znane jest działanie maskulinizuAssoc. Franc. Etude cane. 1942 Vol. 30. p. 90—117).
jące testosteronu (testoviron. perandren) i androstoNa 2186 przypadków raka macicy w okresie 1919— ronu (proviron), mające cechy wyraźnie „antiestro1938, dostarczonych do Instytutu Marii Curie-Skłodow- genne“, a czasem wyraźnie „mammatropowe“. U ko
skicj w Paryżu, notowano w 242 przypadkach prze biet po kastracji wywołano miesiączko leczeniem hor
rzuty (11%). Z tego wypada na I. stadium choroby monem płciowym męskim i utrzymano ją dalej stoso
12%, w TI. stadium 43%, w III. 42%, w IV- 4%. Naj waniem hormonów płciowych kobiecych. XV tych przy
częściej występują przerzuty w 1—2 roku choroby padkach uzyskano bezpośrednie działanie „estrogenne,
(w szczególności drugi rok), w 4—8 roku choroby prze progesterogenne i hypofizotropowę“. Hormon płciowy
rzuty są rzadkie, w 9—15 roku pojawiają sie całkiem męski należy stosować w ginekologii 1. do leczenia
sporadycznie. Histologiczny charakter raka nie ma krwawień ginekologicznych, w szczególności w przy
żadnego znaczenia dla częstości przerzutów. Z 242 przy padkach hyperplasia glandularo-cystica endometrii,
padków przerzutów było 201 chorych na raka szyji ma 2. do leczenia okresu przekwitania dla zahamowania
cicy. z tego 112 razy (56%) notowano przerzuty do ja czynności przysadki mózgowej, 3. do leczenia mnstomy brzusznej (intraabdominalno: gruczoły lirafatyczne pat.ii i mastodynii, 4. w przypadkach dysmenorei, 5.
tętnicy głównej i biodrowej, wątroba, jelita, nerki), w przypadkach endometriosis interna i externa.
45 razy do klatki piersiowej (22,5% intratorakalne:
Stemmer. — Zapalenie wyrostka robaczkowego
płuca i śródpiersie), 4 ęazy do czaszki (2% ińtrakra- a niepłodność
kobiet. — (Hippokratea 1942, 902—903).
nialne), 61 razy do gruczołów powierzchownych (30,5%
Na
14971
przypadków
niepłodności było przyczyną
— 7. tego 15% w gruczołach pachwinowych, 4,5%
w gruczołach pachowych i 16,5% w gruczołach szyj niepłodności: zapalenie wyrostka robaczkowego 4%,
nych), 30 razy przerzuty do pochwy i sromu (15%), rzeżączka 35,5 %, gruźlica 3,4%, zapalenia narządu rod
3 razy do skóry (1,5%), 25 razy do kości (12,5% — kręgi, nego po porodzie 1,8%, po poronieniach 9%, nie można
kość ramieniowa, kość golepiowa, kości łonowe). Na było podać przyczyny niepłodności w 46,3% przypad
~~110 przypadków raka trzonu macicy było 41 przerzu ków. 9% wszystkich niepłodnych kobiet miało prze
tów, rozmieszczonych mniej więcej 'podobnie, jak wlekłe zapalne zmiany w jajowodach
w przypadkach raka szyji macicy z wyjątkiem prze
Miliana. — Objawy choroby Nicolasa i Favre, w na
rzutów do pochwy i sromu, które dały uderzająco duży rządzie rodnym kobiecym. — (Atti Soc. i tal. ostetr. 37.
odsetek (prawie 50% — 20 przypadków), z czego wyle p. 337-343. 1942).
czono radem 12 chorych.
Lymphogranulomatosis inguinal is subacuta.
Fischer. — Rak a wiek i płeć. — (Zt. f. Krebsfor
Mannherz. — Śwląd sromu. (Thor. d. Geg. 83. S.
schung 53, S. 1—27. 1942).
368—372. 1942).
Z materiału 140.000 sekcji wynika, że największe na
Leczy hormonalnie: 5—10.mg Cyren B forto tygo
silenie raka występuję u mężczyzn w 7 dziesięcioleciu, dniowo i maść ocstradiolowa. Jeśli leczenie postępuje
n kobiet w 6. Rak jąder i narządu rodnego kobiecego opornic lub zawodzi, dodaje witaminę A (tran) i maść
osiągają maksimum w 5 dziesięcioleciu U mężczyzn z witaminą A.
pojawia sie w 6 dziesięcioleciu maksimum dla raka
Cattauo (Genua). — Exhajreza nerwu sromowego
skóry, przełyku, żółądka i prącia, u kobiet w 6 dzie
sięcioleciu osiąga maksimum rak sutka i trzustki. wewnętrznego w przypadkach uporczywego świądu
U mężczyzn w 7 dziesięcioleciu dochodzi do maksimum sromu, krocza 1 okolicy odbytu. — (Fol. Dcmogr. Gyn.
rak trzustki i gruczołu krokowego, u kobiet rak skóry, 39. p. 187—197. 1942).
4 przypadki oporowane. Następstwa pooperacyjne:
żółądka i płuc. Jednakowy czas osiągania maksimum
i u kobiet i u mężczyzn wykazuje rak wargi, odbytni znieczulenie pochwy, porażenie odbytu.
cy. pęcherza moczowego i krtani.
Robecchi. — Poronienie wywołane Roentgenem.
Spude. — Leczenie raka polami elektromagnetycz (Oinecologia 8. p. 393—319. 1942).
XV 5 przypadkach gruźlicy płuc i 3 przypadkach
nymi. — 1942. Heidenau.
wady
serca zdekomperizowanej wywołał poronienie na
Bltorm^—- Leczenie raka zamrażaniem, — (Klin. W. świetlaniem
roentgenowskim pola nadłonowego i krzy
1942 TI S. 641, 661)
żowego dawką pow. 600—700 r. odl. 40 cm, sączek 0,5 mm
Podjęto próby leczenia raka zamrażaniem (analogi Cu, 3 mm Al. Poronienie występowało 21—35 dnia po
cznie do „zamrażania raka" Fay-a i Shritha) dały wy naświetlaniu. Proponuje rozszerzyć wskazania na rzonik ujemny. Nieco lepsze wyniki dają injekcje alko żączkę, apemię złośliwą i hemofilię (?).
holu w subarnch noblen.
Romaniello. — Poronienie terapeutyczne przez wpro
Bathory. — Wewnątr/.wydzielnicza etiologia raka wadzenie do jaja płodowego alkoholu etylowego (mo
i przyczynowe jego leczenie krótkimi falami. — (Arch, dyfikacja metody Boero). — (Glin. ostetr. 45. p. 45—49.
f. Gyn. B. 173. S. 628-641. 1942).
1943).
Chorych na raka endokrynologicznie zaliczyć trzeba
Zamiast formolu, stosowanego przez Boora, używa
do „tyreo tropowego łtyperpituaryzmu“, z hyperglyko- w przypadkach zapalenia nerek i ciąży ^-miesięcznej
mtą, z ujemnym bilansem azotowym i zaburzeniem 10 ccm czystego alkoholu Przez powłoki nakłuwa ma
równowagi jonów K i Ca. Do powstania raka potrze cicę i jajo płodowe, wciąga do strzykawki 20 cm wody
bne są jeszcze zaburzenia w przepuszczalności (semi- płodowej i wstrzykuje 10 ccm alkoholu. Do V» godziny
permcabilitas) błony komórkowej. Leczenie krótkimi występują lekkie bóle. Tony płodu ustają do 10 godzin.
falami daje uspokojenie (stimulatio) antagonistów hor- Poronienie występuje do 9 dnia.

L.
Portes i J. Vernngot (Paryż). — Uwagi o sztuustnie, mogą same wywołać pojawienie się głykogenu
cznie wywołanej menstruacji zastrzykami oestradiol- w gruczołach błony śluzowej macicy. Odpowiednie ilo
benzoatu i progesteronu. — (Presse med. 1941 Nr. 55/56). ści oestradiolu,' a przbdewszystkim stilbestrolu do
U 31 kobiety po obustronnej adnexektomii wywołano ustnie mogą pobudzić wydzielanie gruczołów macicy.
menstruację po przygotowaniu 10 mg oestronem i 30 Działanie etilbcstroln na błonę śluzową pochwy jest
mg 'progesteronu z-5 mg oestradiołbenzoatu. Optymal mniej stałe i regularne jak naturalnych oestrogen ów.
ny stosunek follikuliny do progesteronu dla człowieka
W. C. White — Uszkodzenia jelit po naświetlaniu ener
wynosi 1:6. Do wywołania sztucznej menstruacji gią promienną — (Am. Surg. V. 112 Nr. 4. 1940). Leczenie
wstrzykuje: 1 i 8 dnia po 5 mg. oestradiołbenzoatu, dużymi dawkami radu i Rentgena, zwłaszcza w ginekologii
17 i 19 dnia "5 mg. progesteron i 1 mg. oestradiobon- powoduje nierzadko mniejsze lub większe uszkodzenia jelit,
zoat, 21, 23 i 25 dnia po 10 mg. progesteronu i po 1 mg. leżących w miednicy małej. Najczęściej pojawia się proc
oestradiołbenzoatu.
titis i periproctitis z biegunkami, parciem i bólami brzucha.
Starsza teoria Schrödera uważała menstruację jako Rebtoskopia wykazuje: przekrwienie błony śluzowej z ten
następstwo „załamania się" ciałka żółtego. Odkrycie dencją do małych wylewów krwawych. W tym stanie lecze
przez Cornera cyklu nonowulatoryjnego i prace Allena nie paliatywne prowadzi szybko do wyleczenia. Gorsze roko
godziły teorię nowszą, która uważa za przyczynę mie wanie daje stałe odchodzenie W stolcach krwi i śluzu —
siączki spadek poziomu hormonu pęcherzykowego. Da rektoskopowo stwierdza się silny obrzęk błony śluzowej
wki progesteronu przesuwają, krwawienie, wywołane z rozpoczynającymi się ubytkami i tworzeniem się wrzodów,
spadkiem pozioma follikuliny i podnoszą poziom folljt- początkowo o brzegach miękkich, które Z biegiem czasu ule
knliny. Wysokość progu pbziomu follikuliny, przy któ gają stwardnieniu i mikroskopowo bardzo przypominają
rym występuje krwawienie, ma prawdopodobnie wpływ wrzody rakowe. Badanie histopatologiczne decyduje o roz
na czas trwania krwawienia. Zachowanie się obydwóch poznaniu. Zmiany mogą wyjść'również z tkanki przyodbythormonów, ich poziomy we krwi w różnych okresach niczej i przebić wtórnie do odbytnicy. Ciężkie oparzenia ener
cyklu, ich spadki synchroniczne, względnie różne gią promienną mogą spowodować przetoki odbytniczo-poehW czasie, wymagają jeszcze precyzyjnych badań.
wowe i ropnie przyodbytnicze, jako następstwo zniszczenia
C. M. Mac Bryde, H. Freedman, B. Loeffel i D. Ca w danym odcinku naczyń krwionośnych. Drobne wrzody
str oda U- (St, Louis). — Syntetyczny oeętrogen-stilbe- mogą być leczone zachowawczo, większe obrażenia wyma
strol. Studia kliniczne i doświadczalne. — (J. am er. gają leczenia operacyjnego (anus praeternaturalis, resekcja).
Uszkodzenia jelit energią promienną bywają często mylnie
med. Assoc. V. 115, 440/42. 1940).
Syntetyczny stilbestrolpropionat okazał się bardzo uważane za nawrót raka.
dobrym preparatom. W porównaniu z oestronem natu
B.
Friesen (Heisingborg) — Narkoza gazem rozwesela
ralnym jsst dwa razy silniejszy w działaniu. 1 mg stil- jącym podczas porodu — Acta obstetr. scand P-.22 H. 1.
bestrolu doustnie okazywał prawie takie samo działa- 1942.
m? jak 1 mg. oestronu domięśniowo. Stilbcstrol do
Przy 523 porodach użyto gazu rozweselającego z zastoso
mięśniowo odpowiada siłą działania o 1/3 do 1/2 wię waniem automatycznego aparatu do narkozy „Sedatero“, wy
kszą od estradiolberizoatu. W 16% przypadków wystą- twarzanego przez firmę Gasaccumulator w »Sztokholmie.
Pdy nieprzyjemne powikłania, nudności lub wymioty. Aparat nie wymaga obsługi, dopływ gazu reguluje się auto
żadnym przypadku nie pojawiły sic ani uszlcodze- matycznie, przedawkowanie jest wykluczone. W 2/ś przypad
Hia przewodu pokarmowego ani wątroby.
kach osiągnięto dobre uśmierzenia bólów. W 1 godzinie zu
B. Bełosehkiu, W. Bragulła (Poznań). — Działanie żywa aparat gazu za 1 koronę szwedzką. Dla rodzącej i dla
Wysokich dawek stilbeim na ciężarne. — (Klin. W. dziecka nie przedstawia narkoza la żadnego niebezpieczeń
stwa.
1942. Nr. 26).
r Dawki 20—210 mg cyrenu B, odpowiadające do
•>,000.000 jednostek międzynarodowych wywoływały 4. Chsrofcy wewnętrzne i endokrynoloqis:
ń ciężarnych subjektywno dolegliwości, zwiększały
szybkość opadania krwinek, w łożysku wywoływały
H. C. Swcany, Oh. L. Clancy, M. H. Fadford i V. Hunter
Przekrwienie, jednak do poronienia nie doprowadziły. (Chicago) — Gospodarka witaminą' C ustroju zdrowego i cho
Kontrola po roku nic wykazała żadnych nieprawidło rego na podstawie szczegółowych badań gruźlików —
wości w narządzie rodnym.
(J. amor. med. Assoc. V. 116. Nr. 6. 1941).
Z 282 chorych leczonych witaminą C 128 było ponad 1 rok
J Ferin (Lapwen). — Kontrola skuteczności natu*
rąli|ych oestrogen ów i siilbestrolu na kobiecie z wy- obserwowanych i badanych na zapotrzebowanie witaminy Ć.
1941 i
~ ®ev- beige sc. med. V. 13 Nr. 5. Ponadto 79 gruźlików było dokładnie badanych w kierunku
Zmiany proliferacyjne w błonie śluzowej macicy
1 zmiany w wydzielinie pochwy około 12 dnia cyklu
stanowią podstawę do oceny działania preparatów hornjorialnych. Te dwie próby endomctrialna -i pochwowa
określają „jednostki kobiece“ (1‘Unitć-Femmc). Wyniki
badań na tej drodze dają następujące cyfry: stilhcstrol
t oństnie stosowany jest 3 razy silniejszy w działaniu
ra" oestradiolbenzoat, a 10 razy silniejszy jak oestron
bb oęstradiol. Działanie stilbcstrolu doustnie stosówane*° i w zastrzykach jest jednakowo silne, natomiast
oestradiolbenzoat działa w zastrzykach 2—3 razy silnicJ. niż w tej samej dawce doustnej. Ocstradiolbenzoat w zastrzykach działa 10 razy silniej jak oestron
.b oęstradiol doustnie. Oestronbenzoat w zastrzykach
Jest w nieznacznym stopniu silniejszy w działaniu, jak
w tej samej dawce doustnie. Oestradiolbenzoat do
ustnie działa 3—4 razy silniej, jak doustnie oestron lub
oęstradiol. W przewodzie pokarmowym zachowują się
,e środki podobnie jak alkaloidy chinina, strychnina
morfina — z powodu swej trudnej rozpuszczalności
ii Tedzie eą gorzej wsysane, niż iph sole. Odpowiednie
°®oi oestradiolu, oestronu i stilbes„trolu, podane ao-

na zapotrzebowanie witaminy C. U 32 zmarłych, przeważnie
na gruźlicę, dokonano dokładnych badań na zawartość tej
witaminy w poszczególnych tkankach i narządach, U cho
rych badano plwocinę, mocz i krew i stwierdzano w nich
zawartość witaminy C. U lekko chorych gruźlików stwier
dzano przeważnie nieznaczny brak witaminy, u ciężko cho
rych" wahania w braku witaminy są znaczne, zależnie od do
wozu. Niedożywienie witaminą C stwierdzano u chorych z
wrzodami trawiennymi i zapaleniami kiszek, leczonych die
tą, jako też po ciężkich operacjach i u alkoholików. Jako
minimum zapotrzebowania stwierdzono 0,84 mg. witaminy C
dziennie na kilogram wagi, ilość ta musi być zwiększona
w ciężkich przypadkach nawet do 200 mg. Po wy syceniu
organizmu wykazywano w 100 g. tkanki około 5 mg. wita
miny, co odpowiada 3—4 g witaminy C w tkankach u zdro
wego człowieka. U gruźlików, którym nie dostarczano spe
cjalnie witaminy C, ilość ta spada przed śmiercią prawie
do 0, witamina tkankowa została w całości zużyta. Ilość wi
taminy C w komórce żywej, zdaje się, odpowiada żywotności
komórki. Najwyższą ilość stwierdzano w przysadce mózgo
wej, gruczołach piętowych, nadnerczach, trzustce i gruczole
tarczykowym. Wysoką ilość witaminy C stwierdzano w wą
trobie i mózgu, nawet przy ogólnym braku w ustroju, moż-

—

na przyjąć, że te dwa narządy gromadzą *A całej zawartości
witaminy C w ustroju Mięśnie, tłuszcz i kości zawierają sto
sunkowo mało witaminy, jednak ze względu na swą masę,

w stosunku do reszty ciała zawierają wcale poważny zapas
witaminy. W ciężkich przypadkach gruźlicy dostarczanie wi
taminy C w zastrzykach może przedłużyć życie. Nadmierne
tuczenie witaminą C nie poprawia tego wyniku.
T. Szenes (Szeged) —. Działanie, kwasu askorbinowego w
czasie naświetlania rentgenowskiego nowotworów — (Strah
lenter. B. 71, H. 3. 1942).
Witamina C pobudza wzrost nowotworów i z tego powodu
jest raczej przeciwwskazana w przypadkach nowotworów.
Organizm jednak obarczony nowotworem wykazuje duży
deficyt witaminy C tym bardziej, że zużycie dzienne jest
zwiększone. Sam nowotwór odciąga organizmowi poyrażną
część witaminy G i gromadzi ją dla własnego użytku. W cza
sie naświetlania nowotworów wydziela się moczem ilość
kwasu askorbinowego znacznie większą od całodobowej, do
starczonej ustrojowi — wskutek rozpadu tkanki nowotwo
rowej uwalnia się witamina G nagromadzona w tkance no
wotworowej. Podawanie kwasu askorbinowego w czasie na
świetlania zmniejsza wprawdzie objawy intoksykacji rent
genowskiej, nie zapobiega jednak po rentgenowskiej leukopenii
W. P. Havens, C. J. Bucher i H. A. Relmann (Philadel
phia) — Leptospirosis — (J. amer. med. Assoc. V. 116. Nr. 4.
1641).
U 7 młodych ludzi wystąpiła po kąpieli w rzece, zanie
czyszczonej przez szczury, choroba Weila. 2 chorych przyjęto
do szpitala, jeden z nich zmarł. Badanie bakteriologiczne
wykazało loptospira icterchaemorrhagica^
F. V. Theis i M. R. Freeland (Chicago III).— Palenie ty
toniu i thrombangiłis obliterans — (Ann. Surg. V. 113, 411/23.
1941).
Palenie tytoniu wywołuje zmniejszenie ilości tlenu w
krwi, które zwiększa się jeszcze w przypadkach thrombangitis obliterans. Wyrównaniem fizjologicznym spadku tlenu
w krwi jest zwiększone ciśnienie, przyśpieszenie tętna i ob
niżenie ciepłoty skóry. Wydaje się, że brak tych czynników
wyrównujących może mieć znaczenie w powstaniu thrombangitis obliterans.
C.
B. Thomas, R. France i F. Rclcbsman (Baltimore)
Zapobiegawcze stosowanie sulfanilamidu u chorych po go
rączce reumatycznej — (J. amer. med. Assoc. V. 116J Nr. 7.
1941).
U 55 chorych po przebytej gorączce reumatycznej stoso
wano sulfanilamid zapobiegawczo od listopada do czerwca
po 1,2 g dziennie. 67 chorych o podobnej anamnezie nie
dostawało sulfanilamidu. U leczonych rzadziej wyhodowa
no beta hemolityczne paciorkowce, aniżeli u nieleczonych.
Żaden z leczonych nie miał nawrotu gorączki, wśród niele
czonych wystąpił w 15 przypadkach nawrót gorączki i ciężkie
stany chorobowe, z nich 4 zmarło (endocarditis). U kilku
leczonych wystąpiły przejściowo zmiany w skórze i prze
mijająca leukopenia.
W.Bierman i G. Baehr (New York) — Fizykalnie wywo
łana pyrexia i chemoterapia podostrych bakteryjnych za
paleń wsierdzia — (J. amer. med. Assoc. V. 116 Nr. 4.
1941).
Gorączka wywołana przez gorące powietrzne kąpiele
wzmaga działanie preparatów sulfanilamidowych i przy
spiesza leczenie. Chorzy dochodzili do 16 kąpieli, każda po
8 godzin w temp. 106° F. Często musiano podawać morfinę
dla uspokojenia. W czasie kąpieli chorzy dostawali sulfa
nilamid w dalszym ciągu.
L. Dobson, E. Holman i W. Cuttig (San Francisco) —
Sulfanilamid w leczeniu promienicy — (J. amer. med.
Assoc. V. 116. Nr. 4. 1941).

Wyleczenie 3 ęhorych (aktynomykosis mandibulae, pul
monis et thoracis, tegmenti abdominis) naświetleniami
Rentgenem i podawaniem kalium jodatum i sulfanilamidu
przez 2 tygodnie 1 g co 6 godzin lub % g co 4 godziny.
Bo wystąpieniu poprawy zmniejszano dawkę sulfanilamidu,
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przy pogorszeniach zwiększano powtórnie, po wystąpieniu
nawrotu leczenie zaczynano od początku.
A. Bocchini (Milano) — Leczenie mcningokokowego za
palenia opon preparatam sulfamidowymi — (Ri forma
med. 1940. Nr. 41).
Przed r. 1937 śmiertelność w przypadkach meningitis
meningococcica wynosiła 59% — potem od czasu stosowania
preparatów sulfamidowych spadła na 3,45%. Uderzająco
szybkie jest działanie sulfamidów: po 24 — 48 godzinach
leczenia nie można już w punktatach wykazać meningokoków ani w preparacie barwionym, ani w hodowli. Najsku
teczniejszym preparatem okazała się sulfamidpyridina,
w dawkach dziennych 0,1 g na kilogram wagi ciała, po
dzielonych co 8 — 4 godzin.
&
G. E. Cullen i A. T. Wilson (Ćincinati) — Poziom sulfapyridiny w krwi dzieci po dowkowaniu według wagi ciała —
(Amer. J. Dis. Childr. XX V. 60, 891/6. 1940).
Sulfapyrldynę należy stosować u dzieci po 0,14 g na kilo
gram wagi ciała na dobę, przy czym początkowe dawki po
winny wynosić połowę, a całkowita dawka dzienna nie popowinna przekraczać 5,2 g. Liczne badania wykazały*
że mniejsze i większe dzieci w ten sposób leczone miały
jednakowy poziom wolpgj sulfapyridiny we krwi.
C. F. Garvin (Cleveland) — Powikłania nerkowe prze*
sulfathiazol — (J. amer. med. Assoc. V. 116. Nr. 4. 1941).
Na 54 przypadków zapaleń płuc leczonych sulfathiazolem
u 33 (61,1%) pojawiły się w moczu kryształki sulfathiozolu
— z, 56 chorych leczonych sulfapirydyną u 16 (28,6%).
10,1 g sulfathiazolu dziennie dawał wysycenie krwi 5,8 mg
na 100 ccm., 5,1 g dziennie sulfapyridyny dawał wysycenie |
krwi 5,4 mg. na 100 ccm. Krwiomocz występował po sul
fathiozolu w 14, 8%, po sulfapyridynie w 10,7%. Krwawienie
nerkowe jest wywołane prawdopodobnie przez kryształki,
osadzające się w kanalikach nerkowych
tym można też
wytłumaczyć zmniejszenie się ilości azotu pozabiałkowęgo
w moczu i oligurię, trwającą 36 godzin. W .jednym przy
padku kryształki sulfathiazolu spowodowały oprócz hematurii bóle o charakterze kolki nerkowej.
J. K. Sadusk iun., L. Waters i D. Wilson (New Haven) —Leczenie anurii wywołanej kamieniami sulfapyridynowyml
—(J. amer. med. Assoc. V. 115. Nr. 23. 1940)
W 2 przypadkach leczonych sulfapyridyną wystąpiła anu
ria na 4 dzień leczenia po krótkotrwałej hematurli. W jed
nym przypadku uratowano chorego płukaniem miedniczek
nerkowych, trwałym cewnikowaniem moczowodów 1 zastrzy
kami dożylnymi fenoisul fonptaleiny. W drugim przypadku
nastąpiło zejście śmiertelne pomimo takiego samego leczenia
(bez zastrzyku fenolsulfonphtaleiny) w następstwie trauma
tycznych obrażeń czaszki. Na sekcji stwierdzono w kieli
chach miedniczek nerkowych skrzepy krwi, zawierające
kryształki sulfapyridyny. Wypłukano również z moczowodów małe kamienie, utworzone ze stłoczonych kryształków
sulfapyridyny, które spowodowały niedrożność moczowodów.
P. C. Cennedy i M. Finland (Boston) — Agranuloeytoza
z zejściem śmiertelnym Po sulfathiazolu — (J. amer. med.
Assoc. V. 116. Nr. 4. 1941)
W przypadku endocarditis subacuta (streptococcus virldans) stosowano przez jeden dzień co 4 godziny 1 g. sultaPyridyny. Ponieważ wystąpiły wymioty, zmieniono sulfapridynę na sulfathiazol, początkowo w tych samych daw
kach, od połowy trzeciego tygodnia 1,5 g. co 4 godziny. 19
dnia leczenia wystąpiły bóle i szmer tarcia w okolicy śle
dziony, równocześnie drobne wybroczyny krwawe w skórze
klatki piersiowej 1 od .25 dnia guzki na przedramieniu 1 no
gach. Od 28 dnia agranuloeytoza. Przerwano leczenie sulfa
tiazolem, transfuzja krwi, zastrzyki wyciągów wątrobo
wych, domięśniowo pentnuclęoproteid, infuzja fizjol. rozstworu soli kuchennej. Owrzodzenie prawego migdałka, licz
ne wybroczyny krwawe w skórze grzbietu. Zejście śmier
telne 29 dnia. Sekcja wykazała prócz agranulocytozy: endo
carditis, infaretus llenis, glomerotonephritis, hyperaemtij
pulmonum, petechiae cutis, ventricuU et totestinorum. J
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Świat lekarski piski
ia
Fakty: W nocy z 3 na 4 lipea 1941 r. zginęli rozstrzelani
' PTztz Niemców: prof. dr. Tadeusz Ostrowski, prof. dr.. Hen
ia ryk Hilarowicz prof. Dr. pobrzanieęki, prof. Dr. Adam So*owij, docenci Dr. Stanislaw Macrzewski i Dr. Józef LencznWski. Chirurgia i ginekologia polska poniosły poważną i bo
lesną stratę. Tej samej nocy zginęli stomatolog prof. Dr.
•Antoni Cieszyński, interniści prof. Dr. Roman Benek i i prof.
Dr, J. Grek, pediatra prof. Dr. S. Progulslti, anatomo-pataleg prof. Dr. Witold Nowicki i prof, medycyny sądowej Dr.
W- Sieradzki i okulista docent Dr. Grzędzielslri.
Zmarli naturalną śmiercią: okulista prof. Dr. Bednarski
* dermatolog prof. Dr. Leszczyński.
Drof. Dr. Jakowicki, ginekolog, wyjechał w r. 1939 na
Wschód, laryngolog prof. Dr. Czarnowski Czesław przeby
wa} w r. 1941 w Teheranie.
W Lublinie wykładają: prof. Dr. Sergiusz Schilling Siengalewicz, med. sąd. i okulista prof. Dr. Abramowicz Ignacy.
Zginęli rozstrzelani przez Niemców: neurolog prof. Dr.
Godłowski Włodzimierz 1 patolog prof. Dr. Pelczar K azi
nmerz.
#
Zmarli: farmakolog prof. Dr. Traczewski Cezar 19*1 r.
1 fizjolog prof. Dr. Eiger Marian 1939.

plidki, Doc Dr. Stanisław Nowicki, Dr. Józef Ow®łń®ki } Dr.
Maksymilian Rutkowski z Krakowa.
Izba wydała „Dziennik Urzędowy" Nr. 1 z czerwca 1945.
Redaktor Dr. Jan Hozer, Kraków, ul. Krupnicza 11 a, Teł.
1543-16.
Min. Zdrowia przydzieliło teren województwa rzeszow
skiego do Izby Lekarskiej Krakowskiej.
Izba Krakowska restytuuje „Kasę wzajemnej pomocy na
wypadek śmierci”. Premia 10.000 zł. płatna chwilowo mie
sięcznie po 500 zł. Całkowita opłata do Kasy wynosi 25 zł.
plus wkładka wstępna od 25—-1600 zł. Opłata członkowska
do Izby Krakowskiej wynosi 50 zl. miesięcznie.

Z Małopolski
C>.
KRAKÓW
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego: dsdokan
Pv°f Dr' Janusz Supnicwskt (przyjmuje o godiz. 12 w gmaCollegium Novum, parter na łewo, pokój Nr. 7). Wy
dział lekarski liczy obecnie 16 profesorów (4 za granicą),
zatrudnia 8 adiunktów, 128 asystentów starszych i 48 młokłs®ycii — studentów około 1000.
Kliniki uniwersyteckie:
Klinika wewnętrzna I, ul. Kopernika 15, łóżek 40, dyr.:
prof. Dr. Tadeusz Tempka,
Klinika chirugiczna, ul. Kopernika 4Ö, łóżek 300, dyr.:
pr<>|. Dr. Jan Glafzel.
Klinika położniczo-ginekologiczna, ul. Kopernika 23, łó
żek 280, (niebawem uruchomionych zostanie dalszych 200
óżek), dyrektor: prof. Dr. January Zubrzycki.
Klinika okulistyczna ,ul. Kopernika 38, łóżek 120, dyr.
P. o. Doc. Dr. Marian Wilczek.
Klinika dermatologiczna, ul. Kopernika 17, łóżek 70, dyr.
Prot. Dr. Franciszek Walter.
Klinika laryngologiczna, ul. Kopernika 17, łóżek 17, dyr.
Prof. Dr. Jan Miodoński.
Klinika dziecięca, ul. Strzelecka 2, łóżek 40, . dyr. prof.
Dr. Ksawery Lewkowicz.
Klinika neurol. psychiatr., ul. Kopernika 48, łóżek 220,
dyr. Doc. Dr. Eugeniusz Brzezicki.
Zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci jagliczych
d. J. Wilkowice pow. Kraków, łóżek 300, dyr. Doc. Dr. Wilczek
Sanatorium gruźlicze dla dzieci U. J. Zakopane, Bystre,
Mżek 150.
Sanatorium gruźlicze dla dzieci U. J. Rabka, łóżek 100.

Szpitale i sanatoria krakowskie:
1.
Szpital św. Łazarza, ul. Kopernika 17, łóżek 1628. Dy
rektor: Dr. Józef Bell art.
Oddział I a wewnętrzny (klinika wewnętrzna 11) ordy
nator prof. Dr. Tadeusz Tempka,
Oddział I b wewnętrzny, ordynator prof. Dr. Aleksander
Oszacki.
x
Oddział I c zakaźny, ordynator prof. Dr. Józef Kostrze
wi*!.
Oddział II chirurgiczny (czasowo zajmuje II i III piętro
kliniki ginekologicznej) ordynator Doc. Dr Stanisław Nowicki
Oddział III położniczo-ginekologiczny, ordynator po. Dr.
Stefan Schwarz (ord. Doc. Dr. Józef Szymonowicz, chory)
Oddział IV okulistyczny, ordynator Dr Kazimierz Kavt-Uus
Oddział V skórno-weneryczny, ordynator Dr. Tadeusz
Koni ar.
Oddział VI neurologiczny, ordynator Dr. Horodyńska.
Oddalał VII urologiczny, ordynator Doc. Dr. Emil Micha
łowski.
Oddział VIII dziecięcy, ordynator Dr. Jan Gołąb.
Oddział laryngologiczny (łącznie z kliniką) ordynator
prof. Dr. Jan Miodoński, Rentgen, Dr. Bronisława Korabczyńska.
Szpital poniósł poważne straty w styczniu 1945. bom
bardowany przez' lotnictwo niemieckie, całkowitemu znisz
czeniu uległo jedno skrzydło oddziału neurologicznego, :po
ważnie ucierpiał oddział chirurgiczny, obecnie w remoncie.
Szpital Ubezpieczało! Społecznej ,ul. Prądnicka 37 ł óżek
470. Dyrektor Doc. Dr. Kapuściński.
3. Szpital Miejski zakaźny, ul. Prądnicka 80. Łóżek 500.
Dyrektor 'Dr. Lutyński.
4. Szpital OO. Bonifratrów, ul. Tryn it orska. Łóżek 200.
Dyrektor Dr. BolcsMv Stein.
5. Szpital więzienny, ul. Senacka 3. Łóżek 60.
6. Dom Zdrowia, uk Siemiradełdego 1. Łóżek 45.
7. Lecznica prywatna, ul. Filipa 18. Łóżek 25.
8 Sanatorium Dra Bulandy, ul. Jasna 10. Łóżek 20.
9. Sanatorium Dra Bulandy, ul. Potockiego 9. Łóżek 50.

Straty osobowe Wydziału Lekarskiego U. J. w Krakowie
1940 — 1945;

Zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych:
Prof. Dr. Kazimierz Kostahccki, 1940 Sachsenhausen.
Prof. Dr. Stefan Pieńkowski, 1941 Katyń,
• Prof. Dr. Marian Gieszozykiewicz, 1943 Oświęcim.
Zmarli naturalną śmiercią:
Prof. Dr. Leon W achholz, 1943.
Prof. Dr. Emil Godlewski, 1944.
Prof. Dr. Stanisław Ciechanowski, 1945.

Wojewódzki Wvdzial Zdrowia, Kraków, ul. Basztowa 22.
Naczelnik. Dr. Oskar Ąnselm. inspektor lekarski: Dr. Józef
Wójcikiewicz, lekarz zdrojowy: Dr. Edward Bibel.
Szpitale Województwa Krakowskiego czynne:
1. Bochnia. Szpital Powiatowy, łóżek 100, dyrektor p. f*. DrBogusław FabiaAskl
,
2. Brzesko. Szpital Samorządowy, Mtok 100, dyrektor Dr. Jer*y Lubowiecki
3. Chrzanów, Szpital Powiatowy, łóżek 306, dyrektor Dr.
Władysław Hetimon
_
4. Dąbrowa, Szpital Powszechny, łóżek 80, dyrektor lek. T«5. Dębica, Szpital Powszechny, łóżek 20, dyrektor D». Jeny
Skulski
8. Gorlice, Szpital Powszechny, łóżek 180, dyrektor Dr. Jan

Izba Lekarska Krakowska ,ul. Krupnicza 11 a.
Zarząd laby: prezes Dr, Jan Kazimiera Gołąb, sekretarz
^r. Marian Ciećkiewicz, zast. sekr. Dr. Adam Cisek, skarb
nik Dr. Adam Syrck, zasst. skarb. Dr. Jerzy Lebioda, czäcgt-

%

7. Jteło, Szpital Powszechny (w odbudowie) łóżek 15, dy
rektor Dr. Memnowfcz
„
8. Jaworzno. Szpital Gwarecki, łóżek 1«0, dyrektor Dr. Bo»-
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10. Miechów, Szpital Samorządowy łóżek 120 dyrektor lek.
Rafał Świątek
11. Mielec. Szpital Powiatowy, łóżek 100, dyrektor Dr. Jan
Lipski
12. Nowy Sącz, Szpital Powiatowy, łóżek 200, dyrektor Dr.
Jan Śmieszek
13. Nowy Targ, Szpital Powiatowy łóżek 110, dyrektor DrJan Przełącznik
14. Pilzno, Szpital Zakaźny
15. Proszowice, Szpital Zakaźny P. C. K., łóżek 40, dyrektor
Dr. Bogdan Dzigowskl
16. Rabka. Szpital Gminny, łóżek 120, dyrektor Dr. Tadeusz
Malewski
17. Skawina, Szpital Gminny Zakaźny, łóżek 35, dyrektor
Dr. Eugeniusz Piątek
18. Słomniki. Szpital Zakaźny P. G. K., łóżek 40, dyrektor
Dr. J. Pawłowski
19. Tarnów, Szpital Powszechny, łóżek 350, dyrektor Dr. Ma
ciej Waręda
20. Tarnów, Szpital Zakaźny, łóżek 90, dyrektor Dr. Maciej
- Waręda
21. Tarnów, Szpital dla dzieci, łóżek 53, dyrektor Dr. Dorożyńska
23. Tuchów, Szpital Zakaźny OO. Bonifratr., łóżek 60, dyre
ktor Dr. Włodzimierz Orobec
23. Wadowice, Szpital Powiatowy, łóżek 150, dyrektor Dr.
Józef Sołtysik
h
24. Zakopane, Szpital Miejski, łóżek 125, dyrektor Dr Leon
Bocheński
25. Zakopane. Szpital Zakaźny, łóżek 60
26. Zakopane, Sanatorium Odrodzenie, łóżek 140,
27 Zakopane, Sanatorium Pocztowców, łóżek 76,
28. Zakliczyn, Szpital Zakaźny, łóżek 35
29 Zebrzydowice, Szpital OO. Bonifratrów, łóżek 60, dyrektor
Dr. Gołiań" Eugeniusz
'
30. Żywiec, Szpital Powszechny, łóżek 120, dyrektor Dr. Mak
symilian Lorens
Ogółem na terenie Województwa Krakowskiego łącznie
z Krakowem znajduje się 15 szpitali państwowych, 8 pow
szechnych, 11 komunalnych, 2 społeczne, 5 prywatnych, ra
zem 7387 łóżek, -prócz tego 7 szpitali zakaźnych czasowych
o 325 łóżkach.

będzie podzielone na dwie strefy: leczniczą i wypoczynko
wo - sportową. Zapewni to z '.jednej strony spokój chorym,
a z drugiej uchroni zdrowych, przybywających na wypo
czynek, przed możliwością infekcji.
Dalszym projektem jest ujęcie wszystkich domów 1
,sanatoriów w jeden zarząd centralny. Pozwoli to na lepsze
' wykorzystanie miejsc w lecznicach oraz korzystniejsze
zaopatrywanie całości w środki lecznicze, aprowizację itp.
Idąc dalej—w słusznym zrozumieniu, że zapobieganie jest
ważniejsze aniżeli leczenie — Min. Zdrowia utworzy gim
nazjum sanatoryjne, które mieścić się będzie w dawnej
„Stamarze“, z bursami w pobliskich pensjonatach, oraz
<łwav prewentoria dziecinne, jedno na Modrzęjo wie w Do
linie Kościeliskiej, a drugie na Antałówce. W ten sposób
znaczna część budynków, służących ongiś różnym „repre
zentacjom“, będzie służyła szczytnej idei ratowtania zdro
wia i wypoczynku pracującej ludności. Szereg domów wy
poczynkowych urządzono już w Zakopanem. Wiele zalctay dów przemysłowych kieruje tam zatrudnionych u siebie
robotników na zasłużony wypoczynek. Wielu z nich po raz
pierwszy rozkoszuje się pięknem gór, a czynne kolejki na
Kasprowy 1 Gubałówkę zezwalają nawet nowicjuszom na
doznanie wrażeń wysokogórskich.

Z Gdyni i Województwa Morskie#

Po sześcioletniej okupacji germańskiej, podczas której
życie polskie na wybrzeżu morza przycichło 1 przyczaiło
się-do nowego zrywu, rozwija się ono na nowo bujnie? —
Polski Sänitarjat zawsze czynny, stanął do swojej ciężkiej
pracy.
Lecznictwo polskiej * ludności niewysiedlonej przez okupanta ze swej ziemi ojczystej spoczywało przeważnie w
rękach kilku lekarzy polskich, którym/ odebrano prawo
do nazwy lekarza, a obdarzono jedynie pogardliwą nazwą
„Polenbehändler“. Koledzy cl pod twardą ręką niemiec
kich lekarzy urzędowych i pod stałą groźbą wizyty Ge
stapo pracowali z zaparciem, niosąc pomoc polskiej ludno
ści i zyskując sobie jej wdzięczność.
Wojna jak wszędzie, tak i w szeregach lekarskich po
czyniła znaczne szczerby, 1 tak z gdyńskie u lekarzy ubyło
20 proc., w tem 2 koledzy Dr. Fiisowskl Aleksander 1 Dr.
Tomankiewicz zginęli w bojach w obronie Gdyni. 10 ko
Polski Czerwony Krzyż, Lecznica w Zakopanem — warunki
legów zginęło w obozach Majdanka, Oranienburga, Ka
przyjęcia:
tynia zabici przez niemieckich oprawców lub Ich zausz
1 wskazania lekarskie, 2. wkładka członkowska P C K. 5 zł.
ników.
e
miesięcznie, 3. taksa dzienna 30 zł. płatna z góry za miesiąc,
Obecnie zjeżdżają powoli lekarze dawni i nowi obej
4. własne dożywianie, około 100 zł. dziennie, 5. własna poś mując organizujące się placówki w Gdyni i na terenie
cie! (poduszka, 3 prześcieradła, 2 poszewki, koc, 2 ręczniki,
Województwa gdańskiego.
2 zrnieny -bielizny osobistej, 6. własna szczoteczka do zębów,
Organizacja lecznictwa na terenie Województwa Gdań
mydło i t. p., 7. dorośli przyjmowani będą ua oddział płucny skiego spoczywa w sprężystych rękach Naczelnika Wyda.
szpitala miejskiego w „Warszawiance" i do szpitala P. G. K.
Zdrowia Dra Z. Teisseyre.
w Poroninie, dzieci do lat 12 do sanatorium U. J. na Bystrem
W Gdyni pracuje już przeszło 40 lekarzy. Słaby jeszcze
tylko przez ambulatorium kliniki dziecięcej w Krakowie, 8.
ruch statków w obu zniszczonych portach polskich 1 zni
chorzy zgłaszać się muszą do dyrekcji sanatorium P. G. K.
szczenie zupełne Gdańska i jego okolic, a co za tym Idzie
Zakopane, gdzie można otrzymać wszelkie informacje i kie wolniejszy napływ ludności, nie pozwała ńa razie na
rować cala korespondencję.
wchłonięcie większej ilości kolegów poszukujących pracy.
Natomiast organizujące się lecznictwo w nowo przyłączo
•
ZAKOPANE
nych powiatäch Prus. Wschodnich i Zachodniego Pomorza
daje jeszcze duże możliwości dla poszukujących pracy.
Zakopane. Uruchomiono oddalał gruźliczy szpitala miejeddego w „Warszawiance" i sanatorium Milicji Obywatel
Szpitale Województwa Gdańskiego wyszły na ogół ca
skiej w pensjonacie „pod Blachą“. Obie lecznice stoją pod ło z zawieruchy wojennej. Szpital Miejski w Gdyni —
kierownictwem dr. E. Paryskiego. W przygotowaniu są:
dawniej kongregacyjny Szpital Sióstr Miłosierdzia św.
sanatorium wojskowe w „Odrodzeniu" i sanatorium PCK
Wincentego ä P„ uszkodzony w 20 proc., jest czynny i
na Chramcówtoach. Przeznaczono w nich 200 łóżek dla
pełną obsadą i obłożeniem.
wojska 1 200 dla ludności cywilnej. ’ Ministerstwo .Zdrowia
Szpital Miejski zakaźny w Babim Dole, zniszczony jako
udzieliło początkowych kredytów dla sanatorium nauczy
Szpital, przez użycie go przez Niemców na cele wojenne
cielskiego w wysokości 4.000.000 zł., dla PCK 900.000 zł.
1 przebudowę. Inne szpitale Województwa po większych
oraz dla sanatorium akademickiego i zakładu dziecięcego lub mniejszych remontach powrócą wkrótce do swego,
Uniw Jagiellońskiego '3.000.000 zł. Są to Jednak dopiero
przedwojennego stanu.
prace wstępne, zdążające do umożliwieni a lecznictwa w—
Stan Szpitali Województwa gdańskiego z dnia 1.VII.
czasie zlrfiy 1945-46.
1945 przedstawia się następująco:
Plany Min. Zdrowia są jednak, daleko idące. Projektu
Ogółem jest czynnych 31 szpitali w tym
je się wydzielenie Zakopanego jako osobnego powiatu ta
19 miejskich
trzańskiego, jako rezerwatu leczniczego. Samo Zakopane
7 powiatowych

1 portowy
1 społeczny
2 państwowe
1 komunalny
Z tego ogólnych 28, zakaźnych 8.
Przystępując do nowej pracy organizacyjnej, musimy
W 31 szpitalach mieści się 6018 łóżek w tym:
sięgnąć wstecz do koszmarnych lat wojny, które leżą już
1515 chirurgicznych,
poza nami i dzielą nas od okresu, do którego teraz znów
932 wewnętrznych,
nawiązujemy. Jednym z głównych zadań jakie postawiła
418 położniczo gin.,
sobie organizacja lekarska na Śląsku, gdy w roku 1927 zo
80 laryngolog.,
stała powołana do życia jako Związek Gospodarzy Lekarzy
126 dziecięcych,
Polaków Województwa Śląskiego (późniejszy Okręg Śląski
50 ortopedycznych,
Związku Lekarzy Państwa Polskiego), było spolszczenie
1080 zakaźnych,
stanu lekarskiego, wówczas jeszcze prawie całkowicie nie
95 gruźliczych,
mieckiego. Bez wątpienia zrobiono tu dużo, o czym świad304 wenerycznych,
* czą liczby sprawozdań związkowych. Liczba lekarzy Niem
1344 psychlatr.
ców wynosiła według nich: w r. 1926 — 154, w r. 1928 — 94,
80 neurolog.
w r. 1929 — 72, wr. 1930 — 72, w r. 1931 — 71, w r. 1932
Gdańsk Szpital Miejski (projekt. Akademia Lek.) 1530 ł.
— 69: w r. 1933 — 55, w r. 1934 — 51. Jedna trzecia tych
Dyr Dr. Miczalak
lekarzy Niemców mieszkała na Śląsku Cieszyńskiemu
Gdańsk Szpital Kolejowy — ogólny — 48 ł. Dyr. Dr.
Zdawaliśmy sobie dobrze sprawę z tego, że daleko nam
Lityński.
było do całkowitego unarodowienia lekarzy, lecz to, co prze
Gdańsk Szpital Miejski Chirurgia ortop. dziec. 100 łóżek.
żyliśmy w ciągu okupacji, przedstawiało się gorzej, niż ocze
Dyr. Dr. Piatyńska Brejna.
kiwaliśmy. Czekało nas ciężkie ^doświadczenie, A tym
Gdańsk Szpital Portowy — ogólny. 140 ł. Dyr. Dr. Ziemczasem gromadziły się nad nami czarne chmury wojny.
nowicz.
Zarząd Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej usunął już
Gdańsk Szpital epidemiczny Miejski. 79 łóżek. Dyr. Dr.
w połowie sierpnia 1939 r. ważniejsze akta z biura, i oddał
Kłaj rnan.
.je do przechowania żonie prezesa, która je uratowała.
Gdańsk-Oliwa Szpital Miejski Chir. gin. wewn. 89 łóżek.
Ostatnie zebranie zarządu okręgu śląskiego Związku Le
Lyr. Dr. Galinowskt.
karzy Państwa Polskiego odbyło się dnia 31 sierpnia 1939 r.
w Katowicach przy Placu Wolności 8, zatem w przededniu
Gdańsk-Wrzeszcz Miejska Klinika Kobieca. 87 łóżek.
wybuchu wojny. Omawiano, sposób zabezpieczenia aktów,
Dyr. Dr. Mayer.
przeprowadzenie gotówki do centrali w Warszawie, zapo
Gdańsk Szpital PCK społeczny. 150 ł. Dyr. Dr. Wiśniewski
mogi dla żon lekarzy, powołanych do wojska, i t. p sprawy
Sopot Szpital Miejski, wewnętrzny. 30 łóżek. Dyr. Dr.
aktualne. Przeważało przekonanie, że wojna jest nieunir
Chrzanowski.
4/
kniona, aczkolwiek optymiści nie dawali temu jeszcze wiary.
- Sopot Szpilal Miejski Zakaźny. 20 ł. Dyr. Dr. Betlejewskl
Inwazja niemiecka nastąpiła niebawem i spowodowała
Sopot Szpital Miejski ginekol.-poł. 30 1. Dyr. Dr. Dreszer.
w stanie lekarskim niebywałą perturbację.
Z 508 lekarzy pracujących w Województwie Śląskim po
Pruszcz (pow. Gdańsk) Szpital Powiatowy wewn. 20 łóżek
Dyr. Dr. Basza.
zostało tylko kilkunastu na miejscu. Większość wycofała się
z armią polską na wschód, bądź to jako lekarze wojskowi,
Gdynia Szpital Miejski, 400 łóżek. Dyr. Dr. Jarociński.
bądź to. jako uciekinierzy. Część wróciła wprawdzie po
Wejherowo Szpital Powiatowy. 170 ł. Dyr. Dr. Jagalski.
kilku lub kilkanastu tygodniach, lecz w większości po to,
Wejherowo Szpital Miejski. 160 łóżek. "Dyr. Dr. Raczyński
Wejherowo Szpital Epidemiczny (państwowy). 142 łóżka. by przeprowadzić pozostała resztkę swego dobytku do' „gu
berni!".
Dyr. Dr. Witkę.
Nie ma wątpliwości, że najtrudniej było pozostać na
Puck Szpital Miejski — 200 ł. — Dyr. Dr. Wojewski miejscu i przyznawać- się do polskości, przykro poświęcić
Stanzyno Szpital Epidemiczny (państwowy) 40 ł. Dyr. egzystencję, a może i rodzinę, I wy wędrować — najłatwiej
Dr. Achma Łowicz.
pozostać i udawać Niemca.
Gdy porównamy ostatni związkowy spis lekarzy z listą
Kartuzy Szpital powiatowy 90 ł. Dyr. Dr. Mroczkiewicz
Kościerzyna Szpital powiatowy 80 Ł Dyr. Dr. Ciołkowski niemiecką z r. 1940, zauważymy, że tylko 132 lekarzy prze
trwało tu na miejscu, względnie powróciło o* swe dawne
Starogard Szpital oświatowy 125 ł. Dyr. Dr. Gaszkowskl
Kocborowo Kraj./Zakład Psychiatryczny 1600 ł. Dyr. stanowisko, 376 zaś przeniosło się dobrowolnie lub przy
musowo w inne strony.
**• Kryzan.
Około 15 wyemigrowało do Francji i Anglii. Władze nie
Tczew Szpital Miejski 100 ł. Dyr. Dr. Rydygier.
mieckie były zmuszone wezwać wszystkich lekarzy Polaków
w
Szpital powiatowy 60 ł. Dyr. Dr. Proniewski. do pracy, a nad to sprowadzić na posady wakujące lekarzy
Gniew (pow. Tczew) Szp. powiatowy 76 ł. Dyr. Dr. Berent z Rzeszy. Zwiększyły się w ten sposób liczba lekarzy do
Pelplin (pow. Tczew) Szp.'miejski 30 ł. Dyr. Dr. Niepokój
połowy roku 1940 do 214, a później jeszcze znacznie wydaj
niej.
_____________________________ ~
Elbląg Szpital Miejski 389 I Dyr. Dr. Netcer.
Malborg Szpital M ejskl 180 ł. Dyr. Dr. Godlewski
Ze tioryib
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Ze śląska

Wśród sprowadzonych przez Niemców 82 tokarzy, była pra
wic połowa lekarzy Polaków, których przesiedlili oni na
tone placówki.
W grudniu 1939 zarządzili Niemcy przymusową reje
strację narodowościową całej ludności, wprowadzając t. zw.
„palcówkę". Paniczny strach ogarnął ogół i rozpoczęło się
„maskowanie“. Reakcja' taka, wybaezalna u prostaków, nio
mających pojęcia o istocie narodu, była potępienia godną
u inteligencji, która mściła sobie prawo do przewodnictwa
masom. Z przykrości trzeba przyznać, że z pośród pozo
stałych na terenie śląskim około 150 lekarzy, zaledwie 30—40
przyznało się bez zastrzeżeń publicznie do polskości. Reszta
uległa szczerze lub nieszczerze sugestiom biskupa Adam
skiego, lub lękowi przed oczekiwanym terrorem hitlerow
skim.
Brak lekarzy obronił praktykujących przez dłuzszy czas
przed aresztowaniami. Dopiero dnia 18. maja 1940 (na Ślą
sku Cieszyńskim już od 10 kwietnia 1940 r.) rozpoczęły się
większe represje w ramach t. zw. akcji wyniszczeńiowej
skierowanej przeciw inteligencji polskiej. Aresztowano
wówczas około 20 lekarzy śląskich 1 internowano ich w obo
zie, urządzonym w fabryce Schöna w Sosnowcu, skąd wy
puszczono kilku na interwencję niemieckiej izby lekarskiej,
a resztę wywieziono do Dachau, gdzie przebywali od kilku
tygodni do kiłkubastu miesięcy.
Od września 1941 r. rozpoczęły się wysiedlania lekarzy
do guberni!, na Śląsku Cieszyńskim już w lecie i jesienią
1940 r. wywieziono kilka rodzin lekarskich wraz z dziećmi
do obozów w Łodzi i w Sudetach, — ogółem wysiedlono
z terenu górnośląskiego 10 lekarzy. Nie wliczamy w to li
cznych przeniesień na teren Zagłębia, wcielonego do Śląska.
Niezależnie od tych zbiorowych akcji, aresztowali Niemcy
przez cały czas okupacji to tego, to owego, a około 20 osa
dzili w obozie koncentracyjnym. Trudno dziś ustalić do
kładnie te liczby.
Od r. 1943 nakazali Niemcy ludności śląskiej stawienie
wniosków o przyjęcie jej do niemieckiej listy narodowej 1
przyznawali na tej podstawie grupy od I do IV względnie
odrzucali wnioski, gdy uznali daną osobę za rdzennie polską.
74 lekarzy otrzymało wtedy grupę I i II, lecz w tym tylko
24 zamieszkałych już za czasów polskich na terenie woje
wództwa śląskiego. 11 z nich nie taiło się ze swą niemieckością już przed wojną, 8 atoli należało niestety do Związku
i uchodziło za Polaków. 86 przyznano grupę III, a 27 grupę
IV, odrzucono 23 wnioski.
Zachowanie się lekarzy Ńiemców, którzy od dawna prak
tykowali wśród nas, było podczas okupacji na ogół dość
poprawne. Natomi ast Niemcy, sprowadzeni z Rzeszy, oka
zali stę przeważnie ludźmi fanatycznymi, chciwymi i posia
dającymi niski poziom fachowy. Większość tokarzy „Volksdeutschów" maskowała się wprawdzie umiejętnie, lecz poza
tym trzymała się nieźle. Solidaryzowali się potajemnie
z Polakami, popierali ludność polską i nie upadali na duchu.
Zdarzały się jednak — chwała Bogu nie zbyt często — wy
padki karygodnego zaprzaństwa*, zmiany nazwiska polskiego,
rozmawiania z polskim klientem przez tłumacza, niegodnej
korespondencji z władzami okupacyjnymi i t. p.
Jak spisali się w owych krytycznych momentach lekarze,
rodowici Ślązacy? Jeżeli uwzględnimy, że tradycjami hi
storycznymi byli oni z Polską najluźniej ''związani, musimy
stwierdzić, że postawa Ich nie była na ogół gorsza, niż
lekarzy z innych dzielnic, osiadłych w województwie ślą
skim
niektórzy z nich zachowali się wprost wzorowo.
Ogółem było ich 56. Władze niemieckie przyznały tylko
8 z nich II kategorię, zatem uznały m reszty narodowość
polską lub atonności propolskie. 7 wy wędrowało dobro
wolnie do gubemii 2 zostało wysiedlonych, 7 wyjechało
eagtanicę,1 8 zostało uwięzionych przez Niemców w obozach
koncentracyjnych, 10 zajęło stanowisko niewyraźne.
O ile można się dotąd zorientować, zmarli w ciągu wojny
następujący koledzy śląscy:
V Śmiercią męczeńską w więzieniach l obozach:
Dr. Emanuel Hałacz z Mikołowa (Orłowej)
Dr. Józef Pietrzykowski z Rudy
Dr. Zenon Drzewicki z Lublińca
/

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Franciszek Zbroja z Chorzowa
Paweł Raszka ze Skoczowa
Adam Fałęckt z Cieszyna
Olszak Wacław — długoletni burmistrz miasta
miasta Karwiny, lekarz naczelny Kasy Brackiej
w Orłowie, zamordowany jesieńia 1939 r. w czasie
napadu na jego mieszkanie przez hitlerowców.
Dr. Buzek Jan — w Dąbrowie powiat Fry,sz tat, zginął
w obozie koncentracyjnym.
2. Zginął z powodu działań wojennych:
Dr. Józef Gargas z Katowic.
3. Zmarli śmiercią naturalną:
Dr. Jerzy Dadaczyńskł z Rydułtów
Dr. Zygmunt Dadaczyńskł z Siemianowic
Dr. Kazimierz Górski z Katowic
Dr. Jan Hlond z Katowic
Dr. Aleksander Knapczyk z Mysłowic
Dr. Jan Kozubowski z Katowic
Dr. Marian Mastalski z Piekar
'
Dr. Aleksander Misiak z Siemianowic
Dr. Wiktor Rybok ze Starego Bierunia
Dr. Tadeusz Kossowski z Cieszyna.
Klęska Niemiec oczyściła jak burza automatycznie atmo
sferę śląską. Prawie wszyscy lekarze Niemcy, pochodzący
z Rzeszy a w dodatku liczni' zgermanizowani „Volks- ,
deutsche“, uciekli. Pozostało na miejscu 3 „starych” lekarzy
Niemców ,około 10 dwójkarzy oraz kilku skompromitowa
nych trójkarzy. Damy sobie z nimi radę i dokończymy
dzieła spolszczenia śląskiego stanu lekarskiego, bo Śląsk
musi być polski nie tylko pozornie, lecz w rzeczywistości
i bez zastrzeżeń. —
SZPITALE:
1. Katowice — Szpital Miejski, czasowo w Bogucicach w
Szpitalu OO. Bonifratrów, (Katowice II, ul. Bogucicka 87.
Te. 329-54. Ma wrócić na ul. Raciborską 27/28). Łóżek 300.
Dyrektor: Dr. Wilimowski. Oddział chirurgiczny: Prof.
Dr. Michejda, oddział ginekologiczny: Dr. Mieczysław
Grabowski, oddział wewnętrzny: Doc. Dr. Stefan Pokle
wiński.
2. Szpital Ubczjucczalnt Społecznej (dawniej Spółki Brac
kiej). Katowice, ul. Francuska 20/24. Tel. 309-77. Łóżek
550. Dyrektor: Dr. Stefan Łytkowski. Oddział chirurgicz
ny I: Dr. Łytkowski, oddział "chirurgiczny II: Doc. Dr.
Bross, oddział wewnętrzny: Dr. Gwóźdź, oddział okuli
styczny: Dr. Gabszewicz, oddział laryngologiczny: Dr.
Górny, ambulatorium stomatologiczne: Dr. Marszalowa.
3. Szpital SS. Elżbietanek, Katowice, ul. Warszawska 52. Tel.
310-87. Łóżek 200. Dyrektor: Doc. Dr. Stefan Kwaśniew
ski. Tel. 362-56, Oddział chirurgiczny: Dr. Władysław
Kowalski, oddział ginekologiczny: Dr. Bańka, oddział we
wnętrzny i zakaźny: Doc. Dr. Kowalski.
4. Miejski Szpital Dziecięcy, Katówice-Załęże, ul. s. Pośpiecha 14. Teł. 334-62. Łóżek 92. Dyrektor: Dr. Stanisław
Roszak.
5. Miejski Szpital skórno-weneryczny, Kalowice-Załęże, ul.
ks. Pośpiecha 14. Tel. 356-84. Łóżek 42. Dyrektor: Dr. Ta
deusz- Barylski.
6. Belk — Szpital św. Łazarza. Łóżek 105. Dyrektor: Dr.
Leonard Lisiecki.
7. Będzin — Szpital św. Łazarza, ul. Kościuszki 68. Łóżek
100. Dyrektor: Dr. Stanisław Olwińskj,
8. Będzin — Szpital Powiatowy, ul. Małachowskiego 12.
. Łóżek 150. Dyrektor: Dr. Tadeusz Kosibowicz,
9. Bielsko — Szpital Miejski. Łóżek 340. Dyrektor: Dr
Cieśla.
10. Bielszo wice — Szpital Ubczp. Spot. Łóżek 280. Dy
rektor: Dr. Stanisław Skiba.
11. Bobrek — Szpital Uberp. Spoi. Łóżek 73. Dyrektor: Dr,
Józef Grzech o wiak.
12. Bystra Sl. — Sanatorium gruźlicze. Łóżek 120. Dyrek
tor: vacal
13. Bytom — Szpital Miejski. Łóżek 30 Dyrektor: Dr. Zyg
munt Młynarski,
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M. Bytom — Miejski Szpital dla dzieci. Łóżek 120. Dyretor: Dr. Marceli Grómski.
Sfe!Branice — Zakład psychiatryczny. Łóżek 652. Dyrektor:
Dr. Wilczek.
W. Chorzów — Szpital Miejski. Łóżek 216. Dyrektor: Dr.
Feliks Urbanowicz.
17. Chorzów — Szpital XJbezp. Sped. Łóżek 252. Dyrektor:
Dr. Józef Garbień.
*
18. Chorzów — Szpital św. Jadwigi. Łóżek 160. Dyrektor:
Dr. Antoni Bekier.
19. Chorzów — Szpital Huty Batory. Łóżek 83. Dyrektor:
Dr. Aureli Galocz.
20. Cieszyn — Szpital Państwowy, ul, Bielska 4. Tel, 15-15.
Łóżek 400. Dyrektor: Dr. Jan Kubisz. Oddział chirurgicz
ny: Dr. Jan Zigmutid, oddział położniczo-ginekologiczny:
Dr. Albin Garbień, oddział wewnętrzny: Dr. Wiktor Bincer, oddział gruźliczy (70 łóżek): Dr. Roman Misiaczek,
oddział okulistyczny: Dr. Podworski, Rentgen i fizykote
rapia: Dr. Paweł Rykała. Pracownia chemiczno-bakteriologiczna: Dr. Janina Bincerowa, prosektura: Dr. Jan Zię
bną.
21. Czeladź — Szpital Miejski. Łóżek 100. Ę)yrektor: Dr. Ma
rian Wiśniewski.
82. Dąbrowa Górnicza — Szpital Ubezpiecz. Spoi. Łóżek
241. Dyrektor: Dr. Marian Trawiński.
23. Dąbrowa Górnicza — Miejski Szpital Zakaźny. Łóżek
40 Dyrektor: Dr. Zygmunt Kotarski.
24. Dobrodzień — Szpital Miejski. Łóżek 30. Dyrektor:
Dr. Spisak.
25. Fry ląd — Szpital św. Elżbiety. Łóżek 36. Dyr,: vacat
26. Gliwice — Szpital Miejski. Łóżek 180. Dyrektor: Dr.
Zbigniew Tabeński.
27. Głuchołazy — Szpital św. Józefa. Łóżek 160. Dyrektor:
Dr. Kunicki.
28. Głuchołazy — Sanatorium gruźlicze. Łóżek 300. Dy
rektor: Dr. St. May.
29. Gł-ąbczyce — Szpital Miejski Łóżek 14. Dyrektor: Dr.
Antoni Zuehowski.
30. Godula — Szpital św. Joanny. Łóżek 70. Dyrektor: Dr.
Feliks Derak.
31. Grodkóty — Szpital Miejski. Łóżek 60. Dyrektor: Dr.
Zięborak.
32. Istebna — Sanatorium gruźlicze (Zakład leczniczo-wy
chowawczy). Łóżek 500. Dyrektor: Dr. Włodzimierz Leś
niewski.
33. Kietrz — Szpital Miejski. Łóżek 100. Dyrektor: Dr. Kna
pik.
34. Komorowice — Szpital 8. S. Elżbietanek. Łóżek 30.
Dyrektor: Dr. Władysław Duława.
35. Koszęcin — Szpital Miejski. Łóżek 23. Dyrektor: Dr.
Zygmunt Izdebski.
36. Koźle — Szpital Powiatowy. Łóżek 240. Dyrektor: Dr.
Klemens Kiryłowicz.
37. Lip lny - Piaśniki — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 130.
Dyrektor: Dr. Alfred Batlik.
38. Lubliniec — Szpital Powszechny. Łóżek 120. Dyrektor
Dr. Stanisław Sternal.
39. Lubliniec — Wojewódzki Zakład psychiatryczny. Łó
żek 1118. Dyrektor: Dr. Hipolit Latyński.
40. Mała Dąbrówka — Szpital Gminny. Łóżek 97. Dy
rektor: Dr. Aleksander Cabalski.
41. Mie chowlce — Szpital Zakaźny. Łóżek 50. Dyrektor:
Dr. Wacław Głębocki.
42. M i k o 1 ó w — Szpital św. Józefa. Łóżek 150. Dyrektor:
Dr. Antoni Guza.
'
43. M i k o Hi w — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 229. Dyrektor:
Dr Sikorski.
44. Mysłowice — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 140. Dyrektor:
Dr. Dominik Mitkiewicz.
N

45. Mysłowice — Szpital Miejski. Łóżek 43. Dyrektor:
Dr. Alfred Spiller.
46. Niemodlin — Szpital Powiatowy. Łóżek 78. Dyrektor:
Dr. O. Kuliński.
47. Nowa Wieś — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 160. Dyrek
tor: Dr. Stanisław Hyla.
48. Nowy Bytom — Szpital Hutniczy. Łóżek 108.'Dyrektor: .
Dr. Łucjan Bętkowski.
49. Nowy Bytom '•— Szpital Miejski. Łóżek 54. Dyrektor:
Dr. Bogdalski.
50. O dm« chów — Szpital Zakaźny. Łóżek 70. Dyr.: vacat
51.0 leśno — Szpital Powiatowy. Łóżek 118. Dyrektor:
Lek. H. Pawłowski.
52. Opole — Szpital św. Wojciecha. Łóżek 70. Dyrektor: Dr.
Świtała.
53. Opole — Szpital Miejski Zakaźny. Łóżek 120. Dyrektor:
Dr. Wanda Markiewiczowa.
54. Piekary Si. — Szpital Powiatowy. Łóżek 110. Dyrektor:
Dr. Ludwik Ogarek.
55. Pruszków — Szpital św. Józefa. Łóżek 50. Dyr.: vacat
56. Pszczyna — Szpital Miejski. Łóżek 78. Dyrektor: Wal
ter Antes.
57. Racibórz — Szpital Miejski. Łóżek 60. Dyrektor' Dr.
Piotrowska.
58. Rybnik — Szpital Powiatowy. Łóżek 226. Dyrektor: Dr.
Kubacki.
59. Rydułtowy — Szpital Bracki. Łóżek 280. Dyrektor: Dr.
Zając.
60. Rydułtowy — Szpital św. Antoniego. Łóżek 40 Dy
rektor: Dr. Ogan.
61. Siemianowice — Szpital Hutniczy. Łóżek 95. Dyrektor:
Dr. Jan Bończa.
62. Siewierz — Sanatorium. Łóżek 130. Dyrektor: Lek. Ste
fan Gawlik.
63. Slawęcice — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 50. Dyrektor:
Dr. Helena Jarosz.
64. Sosnowiec — Miejski Szpital Powszechny. Łóżek 416.
Dyrektor: Dr. Stanisław Stoch.
65. Świętochłowice — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 140.
Dyrektor: Dr. Antoni Woj Cieszyn.
66. Szopienice — Szpital Gminny. Łóżek 97. Dyrektor: Dr.
Ryszard Koehler.
+
67. Tarnowskie Góry — Szpital Powiatowy. Łóżek 135.
Dyrektor: Dr. Jarzyński.
68. Tarnowskie Góry — Szpital Publiczny. Łóżek 100.
Dyrektor: Dr. Jan Ścierski.
69. Tychy — Szpital Miejski. Łóżek 47. Dyrektor: Dr. Józef
Kuderski.
70. W ein o wiec — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 80. Dyrektor:
Dr. Józef Śmieja.
71. Wodzisław — Szpital Powiatowy. Łóżek 140. Dyrektor:
Dr. Prokop.
72. Wołczyn — Szpital św. Józefa. Łóżek 33. Dyrektor: Dr.
Aleksander Baudys.
73. Koźle — Nowy Szpital. Łóżek 300. Dyrektor: Lek. Kle
mens Ktryłowlcz.
74. Kluczborek — Szpital „Betania". Łóżek 140. Dyrektor:
Dr. Józef Burek.
75. Kędzierzyn — Szpital św. Antoniego. Łóżek 50. Dy
rektor: Dr. Julian Franków.
76. Nysa — Szpital Miejski. Łóżek 249. Dyr.: vacat
77. Pączków — Szpital Miejski, Łóżek 84. Dyr.: vacat
78. Paczków — Szpital św. Jana. Łóżek 50. Dyr.: vacat.
79 Murek i — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 160. Dyrektor: Dr.
Henryk Kontay.
80. Prądnik — Szpital Miejski. Łóżek 160. Dyrektor: Dr.
Adam Kasprowicz.
- -

81. Biała po w. Prądnik — Szpital Powiatowy. Łóżek 160.
Dyrektor; Dr Oujna.
82. it nurów — Szpital Ubezp. Spoi. Łóżek 105. Dyrektor:
Di Florian Ogan.
83 Strzelce — Szpital im. Prał. Głowackiego. Łóżek 100.
• Dyrektor: Dr Jerzy Nowak.
84 Gogolin — Szpital św. Józefa. Łóżek 50. Dyrektor; Dr.
Czosnkowski.
,
85. Leśnica — Szpital N. P. Marji. Łóżek 53. Dyrektor: Dr.
Alfred Szok.
86. Zabrze — Szpital Miejski. Łóżek 211. Dyrektor: Dr. Je
rzy Szulc.

87. Zabrze — Szpital Ubezp. Spot. Łóżek 459. Dyrektor: Cze
sław Mazur.
88. Zabrze — Szpital św. Józefa. Łóżek 100. Dyrektor: Dr.
Klaudiusz Karowiec.
BO^Zabrze— Szpital Miejski dla dzieci. Łóżek 130. Dyre
kter: Dr. Henryk Krupiński.
90. Zabrze - Biskupice — Klinika Urazowa. Łóżek 72.
Dyrektor: Dr. Stanisław Nowicki.
91. Zawiercie — Szpital Miejski Zakaźny. Łóżek 22. Dy
rektor: Dr. Jan Kowalski.
92. Zawiercie — Szpital Ubezp. Spolecz. Łóżek 100. Dy
rektor; Dr. Ignacy Lipnicki

Notatki terapeutyczne
Penicillinum (Aleksander Fleming), wyciąg z kultur pleśni
penicillium nodatum (pędzlak) o wzorze C««H"0«N, wstrzymu
je rozwój drobnoustrojów w rozcieńczeniu 1:100,000,000. Od
r. 1943 stosowana w lecznictwie w przypadkach ropni, zgo
rzeli. błonicy, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych,
rzeżączkl i zakażeń krwi nie działa na zarazki cholery, czer
wonki i gruźlicy. Dawkowanie według jednostek oksfordzkich
(0.6 mikrograma peniciliny krystalicznej t. j. sześć dziesiątych
milionowej części grama) dożylnie. — Domięśniowo t pod
skórnie może być stosowana w dużym rozcieńczeniu, w sil
niejszym stężeniu wywołuje martwicę tkanek. Posocznice
gronkowcowe wymagają do wyleczenia jednego miliona Jed
nostek oksfordzkich, rzeżączka 100-150 tysięcy jednostek.
Patulinum, wyciąg z penicillium patulum Bainier, ma mleć
tę wyższość nad penicilliną, że jest łatwiej rozpuszczalna
w wodzie. Stosuje się dożylnie lub miejscowo naskórnłe I na
śluzówki nosa i gardła w postaci rozpylań. Szerokie zastoso
wanie znalazła patulina w leczeniu katarów górnych dróg od
dechowych.

Clavatyna (z aspergillus clavatus^, clavifofmlna (z p
Hum claviforme), fumigatyna (z aspergillus fumigatus) kwas
glgantowy (z aspergillus glganteus) są ciałami trującymi, lecz.
nicze Ich dawkowanie nie jest ustalone.
D.
D. T. proszek dezynfekcyjny, nadesłany do Polski przez
UNRRA, niszczy wesz odzieżową. W walce z durem plami
stym i wszawicą oddaje duże usługi.
Preparaty sulfamidowe, używane obecnie na terenie Polski:
niemieckie; sulfamid, Sulfapyridin, prontosil, prontalbin, eleudron, eubasio, uliron, neoltron, diseptal G, streptosilthiazoł,
sulfathiazoł, tibatin (opisane 2 przypadki zatrucia śmiertelne
go), globucłd, albucid:
szwajcarski: cłbazołi
angielskie: sulfanilamid, sulfathiazoł, sulfańllguanidin, sulfaraathylthiazol, sulfadiazin;
polskie: antis treptin, perseptan.
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Pisownia z r. 1936
Prace naukowe, notatki terapeutyczne, szczegóły dotyczące życia lekarskiego w czasie wojny i po woj
nie — należy nadsyłać pod adresem redakcji: Cieszyn: Plac św. Krzyża 1, m. 4.
Materiał nadesłany będzie drukowany w kolejności zgłoszeń. Autor otrzyma 50 odbitek pracy ory
ginalnej.
Honoraria autorskie (wierszowe) zostaną wysłane po zaniknięciu rachunkowym każdego zeszytu.
Ogłoszenia firmowe będą zamieszczane tylko te, które mają związek z zawodem lekarskim, jako wkład
ki na osobnych kartkach, artystycznie wykonane. Jednorazowe umieszczenie wkładki dwustronicowej,
prócz kosztów druku i papieru 5,000 zł. Ogłoszenia mogą być dostarczone do administracji w formie gotowej
w ilości 3.000 kartek.
>
Administracja zastrzega sobie prawo decyzji co do umieszczenia nadesłanych gotowych ogłoszeń.
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