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Depozit permanent de:
Seruri

Ser anţidifteric (250—500—1000 şi 2000 unităţi pe cm.'
» antidisenteric polyvalent (Shiga-Flexner-Strong, etc.).
» antistrepococic »
» antigangrenos » şi monoyalent (V. septis, B. per- 

frigens, oedematiens, B . bys- 
tolitic, B. sporogenes).

» antimeningococic polyvalent şi monovalent (tip. A. tip. B 
tip. C. şi tip. D.)

» antitetanic (200—400—600—800 unităţi pe cmc.) .
» anticărbunos
» antipneumococic polyvalent şi monovalent (tip. I, tip. II 

şi tip. III).
> antipoliomyelitic
» anticoli polyvalent
> antistafilococic .
» antiperitonitic (antigangrenos, anticoli, antistreptococic)
» antiscarlatinos (streptococ hemolitic)
* normal de cal 
» normal de bou -

Vaccinuri
Vaccin antistreptococic Vaccin contra tusei convulsive

' (Bordet-Gengou)
» antistafilococic > anticoli
> antigonococic » antigripal (Pneumococ
» antipneumococic Streptococ, Pfeiffer

Catarhalis)
» antitifo-paratific Bulion vaccin Polimicrobian
» antiholeric (Stafilococ, Strepto

coc, pyocianic)
Anatoxine: ditterică, tetanică, stafilococică şi scarlatinoasă

(streptococ hemolytic)
Filtrat de stafilococ ■ ^
Filtrat de streptococ
Principiu lytic (bacteriofag) : anticoli, antitific, antistafilococic

antidisenteric.
Tuberculină. brută
Antigen metilic (Boquet şi Nègre) pur şi diluat 
Seruri aglutinante pentru identificarea speciilor microbiene 

» precipitante pentru identificarea albuminelor 
Ser hemolytic anti-oaie
Seruri test pentru determinarea grupelor sanguine (om)
Toxină pentru reacţia Dick
Toxină pentru reacţia Schick
Antigene : Bordet-Ruelens, Citochol şi Kohn
Antigen pentru reacţia Freii '
Medii de cultură solide şi lichide
Secţiunea de analize execută la cererea Domnilor Medici toate 
analizele medicale, bacteriologice, parazitologice şi chimice 
Examene chimice de sânge (uree, glucoză, etc.)
Examene de materii fecale.
Analize de urină, suc gastric etc.
Autovaccinuri, Autofiltrate, Autobacteriofag.

*

O broşură conţinând instrucţiuni pentru Întrebuinţarea seru
rilor şi vaccinurilor, precum' şi toate informaţiunile relative 
la prepararea lor se trimite gratuit la cererea Domnilor Medici.
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D. COMBIESCO, G. ZOTTA, E. MANCIULESOO et I. TASOAU: 
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SIROP DE 
EPHETONINĂ
Acţiune excelentă expectorantă  
calmantă în tuse, tuse convulsivă 

şi bronşită.

Flacoane cu aprox. 1 0 0  şi 170 gr.

r

Darmstadt-Fabrică de Produse Chimice-Fondată 1827
>

Reprezentanţă generală: CHIM1R0MAN, Bucureştii.,
Str. T. G. Masaryk No. 32
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Cardiazol-Dicodid-
picâturi

Flacoane â 10 gr.

Dozare: sugari primesc de 2 -3  ori pe zi 1-5 picături;
copii mai mari de 3 ori pe zi 5-10 picături,- 
adulji de 2 -3  ori pe zi 15-20 picături.

KNOLL A.-G., Fabrici chimice, Ludwigshafen pe Rin
KnolI S. A. R., Str. Atena 29, Bucureşti 3.
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limbile română, franceză, germană şi italiană.
Se refuză articolele devpolemică personală, caşi cele apărute 

tntr’o altă revistă din ţară. '
Revistele generale, articolele de fond şi lucrările originale vor 

fi publicate întregi, fără  urmare într’un alt număr; ele nu vor de
păşi 6 pagini de tipar*), faptele clinice 2 pagini*).

Paginile în plus vor fi plătite de autori, câte 800 lei pagina.

Pentru Extrase, al căror număr se va indica, tariful este :
50 e%. 100 ex.

1- 4 pag. Lei 8 0 0 — Lei 1000.—
5- 8 ,  . ,  1100.— ,  1300.—
8-16 ,  ,  1400.— „ 1600,—

Costul clişeelor ca şi al planşelor în afară de text, din revistă 
şi din extrase, priveşte pe autor.

Analizele lucrărilor originale vor fi scurte (cel mult 15 rân
duri de tipar, aproximativ 30 rânduri scrise). Vor începe cu au
torul, titlul lucrării în româneşte, titlul original pus în paranteză, 
revista, numărul, anul, pagina.

Anunţurile publicitare se angajează direct şi numai prin Ad-ţie, 
după un tarif expediat la  cerere.

Abonamentul anual este de:

Lei 800 pentru Medici,
» 1.500 „ Instituţiuni
» 2.000 ,  Străinătate

Abonamentul se trimete anticipativ, prin mandat poştal,.revista 
neavând încasator. *

Schim barea adresei se va anunţa la timp.

*) Din cauza costului de imprimare al reviste, şi în faţa creşterii continui 
a  preţurilor — pentru a asigura apariţia regulată a revistei, Ad-ţia este nevoită 
a  reduce gratuitatea la 6 pag. pentru articolele originale şi la 2 pag. pentru ca
zurile clinice, restul fiind plătit de autori.



CRONICA MEDICALĂ

IN PRAGUL ANULUI AL XVI-lea

La sfârşitul anului, revista „Mişcarea Medicală Română”  îşi 
îndreaptă privirea In primul rând asupra viitorului; se apleacă mai 
puţin asupra trecutului. Adică, ia în considerare mai mult ce i-a  rămas 
de îndeplinit, decât ce a  'săvârşit din programul propus.

Programul stabilit încă dela apariţia revistei, acum 15 ani, îşi 
propune să cuprindă cât mai mult şi numai ce este de valoare din ac
tivitatea medicală românească de pretutindeni, manifestată în toate 
domeniile şi sub toate formele; —  şi, să o prezinte astfel, încât să 
intereseze cât mai mulţi medici, de toate categoriile şi din toate spe
cialităţile. . .

Pentru aceasta, fiecare număr este lucrat astfel, încât să pre
zinte, informativ şi documentar, nu numai pentru medicul român, dar 
şi pentru cel străin, un moment de activitate al medicinei româneşti. 
De aceea s-a  chemat „Mişcarea Medicală Română", în subtitlu „Acta 
Medica Romana“ ; publică rezumatele unor articole în limbi străine; 
face schimb intens cu numeroase periodice străine; se găseşte în multe 
biblioteci de stat din ţară şi din străinătate.

Ca o lucrare cu teză, revista aceasta este o publicaţie care mai 
urmăreşte un scop, pe care este încă departe a -I fi atins, de care 
se apropie cu fiecare an ce trece, acela de a  ridica presa medicală 
românească în ochii medicului român. II va realiza cu timpul, pen- 
trucă fiecare număr se consideră mai reuşit ca cel dinainte, dar mai 
puţin ca cel următor; fiecare număr se complecteazâ în cele următoare 
cu ceva nou din punct de vedere ştiinţific, practic, informativ, docu
mentar, medico-social, sanitar, etic medical, etnic biologic românesc, 
care n -a  fost publicat în numerile precedente.

Procedarea aceasta presupune o atenţie deosebită faţă de cetitor, 
şi o mare aplicare pentru lucrul de îndeplinit, pe lângă alte condiţii de 
împlinit, între cari şi o desinteresare personală absolută în urmărirea 
scopului propus. Ea a asigurat şi succesul acestei publicaţii, care îşi 
vede crescând numărul cetitorilor; —  odată cu îndreptarea corpului me
dical românesc spre presa şi literatura medicală românească.
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Greutăţile inerente timpurilor, ce străbatem, au micşorat formatul 
numerilor, au redus analizele, au împuţinat paginele rezervate pentru 
articole, au suprimat rubricele cronicei medicale latine şi ale mişcării 
medicale străine în general. N e-au silit să schimbăm şi hârtia. Dar 
rezistăm şi continuăm să ne facem datoria.

Cetitorii vechi, şi cei noui abonaţi din oficiu de către Ministerul 
Sănătăţii prin instituţiunile şi serviciile sale medico-sanitare, ne vor în
ţelege şi vor scuza aceste scăderi cari nu sunt esenţiale şi vor fi înlă
turate Ia timp.

URĂRI DE ANUL NOU .ADRESATE • 
CORPULUI MEDICAL ROMÂNESC

D-I Prof. D -r P. Tomescu, Ministrul Sănătăţii şi a l 'Ocrotirilor 
Sociale, a  adresat cu ocazia anului nou, 1943 , călduroase urări, feli
citări, îndemnuri şi mulţumiri corpului medical românesc aflat în slujba 
ţării şi a  neamului, pe front şi în instituţiunile sanitare dela interior, 
terminând astfel:

' Dacă activitatea individuală intensă a medicilor constituie o nobilă 
tradiţie a  profesiune! noastre, nu este mai puţin adevărat, că o acţiune co
lectivă şi socială este mai greu de realizat.

Ea^este însă absolut necesară. De aceia fac un călduros apel către 
toti colegii mei, pentru a realiza în fiecare judeţ o viaţă medicală bazată 
pe legături amicale, profesionale şi ştiinţifice, între toti membrii corpo- 
ratiunei noastre.

Asemenea urări suni bine venite. Ele stabilesc legături1 de ordin 
sufletesc cari apropie pe cei mari de cei mici şi măresc încrederea celor din N 
urmă în cei dintâi. Şi dovedesc că corpul medical românesc îşi face da
toria, bine meritând citarea ce ■ i-a  făcut prin ordin de zi conducătorul ' 
suprem al statului.

ÎNDEMN CA LEGEA SĂ FIE 
RESPECTATĂ ŞI EXECUTATĂ

MU °?az'a jr'stalârii în fruntea Reghmei Sanitare din Oltenia, D -I 
D -r N . G h. 'Cădere, Inspector Generai sanitar oentral, a  adresat în 
mod personal şi strict confidenţial fiecărui medic funcţionar al statului 
din acea regiune

„ca unui om care deţine unul din cele mai înalte titluri academice din 
Ţara noastră, cât şi unui membru al unei corporaţiuiii care, mai ales în vre
murile prin care'trecem, are în grijea ei cea mai aleasă misiune, aceea de a 
cruţa, de a spori şi de a recupera forţele vitale ale natiunei;

şi îi este încredinţată problema capitală a protectiunei mamei şi co
pilului, pârghiile cele mai temeinice pe care se sprijină sporul şi' vigoarea 
neamului; — apărarea sănătăţii publice; — prevenirea şi combaterea bolilor 
epidemice şi a celor sociale; —  îngrijirea bolnavilor şi mai ales a victimelor 
războiului lovite de focul vrăjmaşilor, sau rămase fără sprijin prin moartea 
năprasnică a celor mai scumpi ai lor, a luptătorilor cari se jertfesc pentru 
a statornici dreptul la existenţă a neamului nostru“.
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a  adresat o circulară, în care dupe ce  constată că —  şi-au 
făcut datoria cei de pe front şi foarte mulţi din acei din spatele fron
tului, şi conducătorii noştri au ţinut să recunoască aceste fapte __
adaogă, între altele:

Dar, din păcate, pe lângă aceste stări care pun în lumină vrednicia 
şi demnitatea acestor elemente destoinice ale corpului medical românesc, con
statări dureroase scot la iveală fapte şi stări de lucruri cari aruncă asupra unei 
parti a corpului medical un văl întunecat de lipsă delà datorie, lipsă de în
ţelegere a greutăţilor în care se sbate Ţara, lipsă, delà cele mai elementare 
reguli de deontologie medicală şi mai ales,, lipsă de omenie şi de dragoste ele
mentară pentru semenul ajuns în stare de suferinţă.

Sunt medici în funcţiuni publice, cari au uitat că au contractat un le
gământ solemn cu Ţara şi legile 'ei. Căjci alt cum în ce chip s’ar putea explica 
lipsa delà datorie a celor care nu respectă obligaţiunile de serviciu, a acelora 
care nu respectă ceasurile din zi, când sunt îndatoraţi să stea la  dispoziţia 
celor suferinzi şi să le acorde asistenta la  care au dreptul.

In care alte cuvinte s’ar putea tălmăci atitudinea acelor medici, care 
au transformat aşezămintele pe care Ţara ■ le-a pus în serviciul sănătăţii pu
blice, în surse de câştiguri personale, care depăşesc nevoile reale şi drepturile 
legale ale celor care le încasează, făcând aceasta în aşezămintele statului, cu 
materialele statului, c u . personal plătit de stat, mergând până acolo, că se 
refuză celor săraci asistenţa cea mai elementară'şi se speculează nevoi cari 
trebuesc împlinite fără şovăire şi fără compensaţii.

In ce chip îşi respectă legământul acei medici funcţionari cari întreţin 
în serviciile pe cari le  conduc o atmosferă de intriţji, cari duo la compro
miterea confraţilor şi a  profesiunea noastre medicale?

In ee chip îşi respectă obligaţiunile lui medicul, în serviciul căruia bol
navii sunt rău hrăniţi, rău îngrijiţi sau trataţi neomeneşte, sam acela care nu 
acordă o largă asistenţă celor nevoiaşi şi mai ales" invalizilor, orfanilor sau vă
duvelor de războiu.

Care este situaţia morală a medicului care tolerează abuzurile ne
gustorilor de alimenté, sau a patronilor, care obligă pe ucenici sau elevi să 
trăiască într’o stare de mizerie degradatoare şi ucigătoare de vieţi şi suflete?

Cum trebue socotită atitudinea medicului pe care nu-l interesează şcoala 
şi şcolarii, acei care nu vrea să înţeleagă că suntem în serviciul şi a ocrotirilor 
sociale, şi totuşi rămâne străin de orice problemă referitoare la  ocrotire ?

Ce le cer acelora care au prilejuit acest îndemn? Le cer ca cel puţin 
ceea ce stă scris în legea pe care au jurat să o respecte şi s’o aplicei, 
s’o facă.

Cme nu cunoaşte slova deplină a lşgeî, s’o citească din nou şi să-şi dea 
osteneala ca, aplicând legea, să fie împăcat şi cu situaţia lui de funcţionar public 
şi cu poruncile pe care trebue să primească delà cunoştiinta lui da român. 
" Acest îndemn îl  adresez tuturor medicilor din Regiunea Sanitară 

Craiova — cei care îşi fac datoria nu au nevoie de el — pe aceştia nu-i 
poate privi.

Cei care mu şi-o fac, să cunoască că aceasta este ultimul îndemn, pe 
care înţeleg să-l mai dau, fată da obligaţia pe care o am, de a fnee ea 
legea să fie respectată şi executată.

Cele cuprinse în acest îndemn sunt constatări dureroase, dar 
realităţi triste. Nu de azi. Şi nu apanajul exclusiv al-corpului medioat 
oltenesc. Precum nici numai al medicilor funcţionari. Ele se pot imputa 
practicei medicale în general, care Ia noi nu este îndeajuns de evoluată 
şi supraveghiată. Şi, câtorva în special cari, deşi cunoscuţi, nefiind sanc
ţionaţi la timp, continuă prin vina organelor de control.j
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Fiind adresate tutelor, sub formă de circulară, nu jicnesc pe 
nimeni în particular, dar nici nu sperie pe cei cari beneficiază de 
masca anonimatului. Corpul medical, însă, se vrea purificat de ele- 
menfele pufine, cart îl compromit şi doreşte ca  asemenea îndemnuri 
să tie adresate numai cui se cuvine.

ORGANIZAREA DE BIBLIOTECI IN INSTITU
ŢIILE MEDICO-SANITARE ALE STATULUI

D -l Prof. D -r P . Tomescu, Ministrul Sănăfăfii şi Ocrotirilor So
ciale, a  dispus organizarea de biblioteci în toate institufiile şi serviciile 
medico-sanitare ale statului. O  adresă circulară a reglementat modalifăfile 
organizării:

In spitalele, eare an bibliotecă, se va revizui inventarul general al bi
bliotecii, . eăutandu-se să se recupereze cărţile împrumutate; — se va face în 
luna Ianuarie un catalog cu situaţia reală a inventarului; — se va pune bi
blioteca în cele mai bune conditiuni > de funcţionare, având un catalog complect 
cărţile frumos aşezate şi numerotate în rafturile bibliotecii; — din veniturile 
proprii, biblioteca se va complecta cu toate lucrările necesare, ţinându-se 
seama de specialitatea serviciilor cari îl  formează.

Spitalele, caro nu au încă bibliotecă, o vor organiza imediat, construind 
rafturile şl mobilierul necesar din veniturile proprii şi instalând-o într’o cameră 
convenabilă.

■®a dispus şi abonarea spitalelor la'numeroase reviste, indicându-se pen- 
tru fiecare instituţie spitalicească şi serviciu sanitar la cari, unele vor fi 
plătite din venituri proprii prin expedierile abonamentelor pe adresa revistelor 
menţionate, şi altele vor f i  plătite de Minister, acestora l i  s*a comunicat nu
mele institufiunilor la care să se expedieze, urmând să se prezinte M-terului 
conturile de plată pentru ordonantarea sumelor cuvenite.

Procedând astfel, Ministerul Sănăfăfii a dat dovadă de o adâncă 
înţelegere a  rosturilor sale, pe deoparte „punând Ia dispozifiunea medi
cilor toate datele şi informafiunile necesare exercitării în cât mai bune 
candifiuni a  profesiunii lor“, pe de altă parte, ajutând în singurul mod 
raţional şi demn revistele medicale ca să-şi îndeplinească misiunea.

Este încă o realizare folositoare care se adaugă Ia lungul lanf 
al celor efectuate până în prezent de către actuala conducere sanitară 
a  fării. -

Presa medicală românească, al cărei „Elogiu“ I-am făcut în 
Cronica precedentă a  revistei,, este mândră ae a  i  s e . fi recunoscut 
pentru prima oară în mod oficial rolul în apărarea sânâîâfii publice 
şi în formarea din punct de vedere ştiinfific a  corpului medical românesc.

• ’ * M. CÂNCIULESCU
Membru al Academiei de Medicină
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P ILO C A R P IN A  IN  TRATAM ENTUL A STM U LU I PU LM O N A R
de

D -r CAIUS V. ANTONESCU şi D -r FL. MAZILU-ANTONESCU
Şef de lucrări Preparatoare

Inst Farmacologie Cluj-Sibiu In s t Anatomie umană QuJ-Siblu

Pilocarpina suprimă spasmul bronşic caracteristic astmu
lui pulmonar.

Astmul pulmonar este caracterizat prin o stere de dispnee emi
namente expiratorie şi paroxistică.

După S e r g e n t ,  astmul bronşic ar fi consecinţa unei perturba- 
ţîuni prin cauze variabile a  centrului respirator bulbar, iar după B e -  
z a n ç o n  şi D e  3 on g şi a  vago-simpaticului pulmonar; P a r r o t ,  
F e i s s i n g e r  şi G.  C a p n a n i  găsesc histeminemie mărită, admiţând 
că şocul coloidodasic ar determina o histamino-secreţie mărită care ex
plică brancho-consfricfia astmogenă. .

T r o u s s e a u ,  D a c c o u d ,  D i e u l a f o y  admit că accesul ast
matic este datorit unui spasm1 pe de o parte a muşchilor lui Reisessen 
(bronchospasmuI-Laënnec), pe de altă, unui spastn al muşchilor inspi
ratori extrinseci şi în special al diafragmului (constricţia spastică a 
diafragmuIui-Wintrich).

G e r m a i n  S é e ,  W i d a l ,  etc., admit o ipersensibilitate a cen
trului bulbar respirator.

După W i d à l  şi A b r a m i  desechilibrul umoral are răsunet 
asupra centrului bulbar al vagului, iar după T i n e l  şi S â n t e  n o i s e  
asupra vago-simpaticului, cari sunt ipersensibili Ia astmatici grafie ghim
pelui pulmonar.

După R. B é n a r d  şi U o l t r a i n  există un factor psihic; o 
emoţie ar determina un şoc hemoclasic şi prin intermediul acestuia s’ar 
resimţi sistemul neuro-vegetaiîv.

P a r r o t  susţine rolul eliberării histaminei care provoacă şocul 
bronşic şi mai târziu ar mări adrenalinosecrefia, ceeace ar explica înce
tarea crizei. »

\ Indiferent de caracterul şi natura factorului favorizant şi deslăn-
ţuitor, la baza astmului pulmonar se găseşte o stare de „iriiabilitaie 

J umorala şi desechilibru nervos vegetativ" (I . Haţieganu).
Fie că accesul astmatic urmează mecanismul unui act reflex
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neuro-vegefaliv, fie câ  este un mecanism umoral-veaefafiv-prinfr’un cerc 
vicios stabilit între excitafiunea umorală (şoc coloidoclasic) care deter
mină o excitatiune vago-simpaticâ cu o „ipervagofonie permanentă sau 
paroxistică" (I. Hafieganu), care la rândul ei favorizează apariţia şo
cului înnorai, —  fenomenul fizio-pafologic al astmului este un spasm 
bronşic, datorită contracturei muşchilor lui-Reiseissen.

Elementul bofărîtor este o stare ide rpersensibifitate vagalâ aso
ciată cu un tonus ridicat al fibrelor motorii vagale in domeniul brancho- 
pulmonar.

Ipoteza bisfaminică a  Iui P a r r o t ,  F e i s s  î n g e r ,  G.  C a p -  
n a n i ,  se bazează pe faptul că histamina injectată la om determină 
un şoc cu o broncbo-constricjie importantă.

Dar experimental s 'a  reuşit provocarea accesului astmatic cu a ju 
torul injecfiunilor de pilocarpinâ şi unul dintre noi a  arătat' într’o lu
crare anterioară câ aoest acces astmatic pilocarpinic este favorizat de 
lipsa sinurilor carotidiene —  ca centru reflexogen inhibitor al spasmu-' 
lui bronşic.

Terapeutica accesului astmatic a  pornit dela necesitatea deter
minării unei bronchodilatajiuni, care se obţine prin paralizarea vagului 
sau prin excitarea simpaticului (bronchodilatator). In consecinţă s 'a  
recurs Ia belladona şi atropină ca paralizante ale vagului, Datura 
stramonium şi Lobelia înfiata ca antispasmodice şi adrenalina, pituitrina 
(posthipofizina), efedrina şi efeionina ca excitante simpatice.

G u b l e r  însă a  încercat să provoace modificări asupra secre- 
ţiunei bronşice în accesul astmatic cu Pilocarptis penatifolius şi alcalo- - 
idul său pilocarpina, obţinând o fluidifiere a  secreţrunei, care devine 
totodată mai abondentâ.

Mal târziu pilocarpina s’a utilizat cu scopul de a  modifica sta-, 
rea tonusului vago-sîmpatic.

Cu toate acestea, pilocarpina n a  pătruns în terapeutica coli- 
idîanâ, rămânând numai ca un divertisment istoric în evoluţia tera
peuticei astmului pulmonar.

*

Fiind în decursul unor cercetări asupra efectului pilocarpinei în 
afecţiunile pulmonare de natură tuberculoasă, extindem cercetările noa
stre şi asupra altor afecţiuni broncho-pulmonare şi având Ia îndemână 
două cazuri de astm pulmonar tipic, reluăm cercetările asupra aplicării 
pilocarpinei în tratamentul accesului astmatic, dând pe scurt foile de 
observaţie a  bolnavilor noştrii:

OBSERV. X-a. — C. Gh., 76 ani. ' ‘ '
Istoricul boalei: bolnav de câţiva ani, suferind intermitent de accese 

astmatiforme, tuşitor vechi în urma unei bronşite cronice, cu accesele de tuse 
mai accentuate dimineaţa, urmate de o expectoraţie muco-purulentă extrem de 
•aderentă. Cu un an în urmă., cuiere de accese astmatice tipice. A urmat 
diferite tratamente, fără rezultat mai apreciabil, până a dat pes,ta un medic 
care i-a făcut câteva injecţii (nu ştie ce au fost), făcându-se bine. In prezent, 
sufere de tuşă rebelă, chinuitoare, care continuă ziua şi noaptea, ou accese 
de astm, care apar între orele 3—4 dimineaţa. La sculare un nou acces de 
tuşă chintoasă, urmată de o expectoraţia mai abundentă.

Examen clinic: la percuţie sonoritate toracică, normală; la  ascultaţie



sie aud raluri de bronşită uscate şi umede, răspândite difuz pe întreg toracele, 
mai abundente spre baze. Sputa de dimineaţă ceva mai abundentă, muco-puru- 
lentă, galbenă murdară, numulară, foarte aderentă; sputa din cursul zilei 
ceva mai aerată şi mai fluidă, mai puţin aderentă.

Examen radiologie: ambii câmpi pulmonari-prezintă un desemn mai 
accentuat, la ambele baze transparenta uşor mărită în inspiraţia profundă. De- 
semnul arborelui bronşic hilar şi perihilar foarte accentuat, cu un contur uşor 
festonat, cu ramificaţiuni foarte abundente spre baze; mai ales ramificatiunile 
hilare sunt mai dilatate, câteva bronşii surprinse în secţiune transversală pre
zentau lumenul uşor dilatat eu pereţii subţiri şi intens desemnaţi.

-Diagnostic: scleroză bronşică hilară cu tendinţă spre generalizare, bron
şită cronică cu tendinţă spre bronchodilatatie, astm- pulmonar consecutiv.

Tratamentul aplicat: este supus injectiunilor zilnice cu 1 cc. pilocar- 
pină din sol. de 10/o, subcutanat.

După câteva zile de tratament, tuşea şi accesele astmatice nocturne dis
par, dimineaţa tuşea nu mai este chinuitoare, expectorata mult uşurată, elimi v 
nând o gpută mai abundentă şi mult fluidificată, aderentă scăzută, mai ae
rată. După 20 injecţiuni, sputa şi-a pierdut aproape complect caracterul sputei 
de bronşită cronică, este foarfe -uşor expectorată.

Radiologie, desemnul bronşic festonat dispărut, lumenul bronşiilor di
latate s’a redus.

Indicăm o pauză de 14 zile, în care timp bolnavul a luat în primele 
7 zile de 4 X  î  ling. la  zi din următoarea preparaţiune magistrală: Rp. 
Sirop do ipeca 40 gr., Sirop de tolu 40 gr., Sirop kalishilfogajacolic 20 gr., 
Sirop de codeină 30 gr., apă dist. ad 150 g r.; apoi în următoarele 7 zile de 
3 X 1  praf la zi din următoarea..formulă magistrală: Rp. Terpin 0,30 gr., 
Benzoat de sodiu 0,10 gr., Codeină fosforică 0,01 gr. pt. un praf No. X X I .

In urma acestui tratament, bolnavul declarându-se mulţumit, propunem 
prelungirea pauzei fără nicio medicatiune. Pauza a durat încă 2 %  luni, când 
bolnavul se prezintă din' nou, declarând că a contractat o febră gripală, în 
urma căreia starea s’a înrăutăţit, revenind tuşea şi expectoratia, reluând ca
racterele bronşitioe, tfăiiă a avea accese .astmatica. Având în vedere acest ultim 
fapt,-am  prescris numai tratamentul clasic al bronşitei.

OBSERV. 2-a. — N. Gh., 26 ani.
Istoricul boalei: bolnav de 6 ani, Suferind în fiecare an de accese ast

matice, cari apăreau în luna Februarie sau M artie; în prezent accesele astmatice 
s ’au instalat cu câteva zile în urmă, devenind tot mai dese, accese cari îl 
supără-şi ziua şi noaptea. Bolnavul solicită morfină.

Examen clinic: la percuţie sonoritate toracică normală; la ascultaţie 
Tare raluri uscate de bronşită, difuz răspândite pe întreg toracele. Expecto- 
raţia redusă, fără a avea caractere patologice. Tusea în accese chintoase urmată 
de pauză apneică în inspiraţie extremă —  acces astmatic —  cari se succedau 
subintrant. Bolnavul are aparenta unui epuizat, este nervos, foarte iritabil, 
cu reactiuni pefhco violente, uneori agresiv. '

-Examen radiologie: ambii câmpi pulmonari liberi; deşemnul bronşic 
hilar şi perihilar accentuat, abundent, foarte dens în regiunile hilara. In acces, 
câmpii pulmonari prezintă o transparentă, accentuată, diafragmul coborît până la 
limită, sinusurile costodiafrâgmatice complect desfăşurate, ‘ imagine care per
sistă pe toată durata accesului. I '

Diagnostic: scleroză hilară densă, astm pulmonar.
Tratament: este supus injecţiunilor zilnice cu pilocarpină sol. 1  OÎq, 

câte 1 cc. subcutanat (dimineaţa orele 9). După 3 zile, bolnavul declară că 
peste zi nu mai are accese, cele nocturne sunt ameliorate, repetându-se da 
2—3 ori. Considerând că efectul injecţiei matinale nu este suficient şi pentru 
noapte, preconizez o a jdoua injecţie de 1  cc. p. m. orele 5 ; după 4 zile, 
bolnavul solicită să revenim numai la  injectiunile de dimineaţă, serile ultime 
fiind liniştite. In ziua a 16-a de' tratament, cere suprimarea tratamentului, 
simţind u-se vindecat şi, totodată întreabă dacă va putea să facă un drum 
cu maşina până la  Bucureşti (bolnavul este şofer). Sfatul dat a  fost negativ, 
totuşi bolnavul n’a mai revenit nici la  tratament, nici la control.

M. M. R. 2
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Acţiunea farmacodinamicâ a  piiocarpinei asupra aparatului respi
rator se caracterizează prin mărirea amplitudinilor mişcărilor respira
torii şi în doză mai mare, determină un spasm bronşic, care devine 
cauza unui acces astmatic; asupra glandelor bronşice, pilocarpina mă
reşte secrefiunea şi o fluidificâ. Asupra vagului este Un excitant şi deci 
antagonistă poate provoca' un acces astmatic pe iţn pulmon normal.

Dpcr, apare paradoxal să se utilizeze pilocarpina în combaterea 
constricţiei bronşice astmatice, căci ar trebui să ne aşteptăm la o agra
vare. Totuşi, fenomenul se petrece invers, după cum se constată şi din 

-cele două cazuri observate; pilocarpina reuşeşte să suprime clinic ac
cesul astmatic.

Se piine întrebarea, care este mecanismul acestui fenomen?
- S o d e b e r g  admite că pilocarpina acţionând asupra unui vag 

în stare de excilafiune (cum este cazul în astmul pulmonar), determină 
un efect bronchodilatator, paralizând fibrele vagale broncboconstrîctoare 
şi excitând' fibrele simpatice broncbodilatatoare.

Se admite că pilocarpina nu este o substanţă vagomimeticâ pură,; 
ci o substanţă amfotropă cu acţiune predominantă vagală; Ia noi un 
partizan al acestei ipoteze este D a n i e l o p o l u  cu elevii şâi.

Noi însă, credem că cea mai apropiată .ipoteză este de a  ad
mite că mecanismul acţiunei bronchodilatatoare a  piiocarpinei în astmuf 
pulmonar, acţionând asupra fibrelor vagale cari se găsesc într'o stare 
de excitaţiune extremă, se datoreşte unui fenomen de paralizie spècialâ, 
în care desechilibrul dintre cronaxia fibrelor vagale motorii şi cronaxia 
muşchilor bronchoconstrictori, împiedecă transmiterea stimulului excito- 
motor la nivelul joncţiunei neuro-musculare, adecă un fenomen de cu - 
rarizare, asemănător celui care se petrece cu strichnina când este ad
ministrată în doze foarte ridicate.

-, Fenomenul bronchodilatator nu este urmarea unei excitaţiuni sim
patice reale, ci aparente, simpaticul păstrându-şi tonusul, acum este 
suficient să ajute^ dilatarea bronşică pe un teren unde antagonistul său 
este paralizat. — .

Concluziuni: pilocarpina este un medicament preţios de primă ur
genţă în combaterea bronchospasmului astmului pulmonar, indiferent 
de cauza deslânţuitoare şi a  spinului iritativ care întreţine starea de 
ipersensibilitate bronşică ; .  fenomenul bronchodilatator pilocarpinic în ast
mul pulmonar este datorit unei paralizii speciale Ia nivelul joncţiunei- 
neiiro-muscular bronşice, prin desechilibrul cronaxic. 4

• t
B I B L I O G R A F I E  "

C. V. Antonescn: Asupra rolului sinusului caro'idian în acţiunea respi
ra to rie  a piiocarpinei (Mişcarea Medicală Română, 11—12, 617, 1940). — V, 

Papilian, C. V. Anlcnescn, FI. Mazilu-Anto^escu:, Pilocarpina în tratamentul 
\ tuberculozei pulmonare (Mişcarea Medicală Română 7—8, 407,. 1942). — Ha- 

ţieganu şi Goias Tratat elementar de - semiologie şi patologie medicală, vol. T . 
— Paul Savy; Traité de thérapeutique clinique, vol. I I I . — Dumitrcscu-Manto; 
Clinică terapeutică medicală, vol. 1 .



D-r CAIUS V. ANTONESCU et D-r FL. MAZILU ANTONESCU . L a p i 1 o- 
c a r p i n e  d a n s  l e  t r a i t e m e n t  de  l’ a s t h m e  p u l m o n a i r e .

Alors que la pilocarpine est utilisée dans le traitement de l’asthme pulmo
naire elle devient, par ses propriétés bronchodilatatrices, un précieux médicament 
de première urgence, pour combattre les accès asthmatiques. Get effet est du a 
une paralysie spéciale de la jonction neuro-musculaire au niveau des bronches, 
paralysie due au déséquilibre survenu entre la cronaxie des fibres excito-moteurs 
du nerf vague et la cronsxie des muscles broncho-constricteurs.

D-r CAIUS V. ANTONESCU ù. D-r FL. MAZILU-ANTONESCU : D ie  
P i l o c a r p i n e  1 n d e r  B e h a n d l u n g  d e r  L u n g e  n-A s t h n a ,

Die Pilocarpine wird durch ihre die Luftröhren erweiternde Eigenschaften
wenn sie in dem Lungen-Asthma wirkt-ein wertvolles Heilmittel, von erster Drin
glichkeit in der Bekämpfen der asthmatischen Anfälle. Wir bemerken diesen Ef
fekt der Pilocarpine in einer speziellen Lähmung der neuro-muxkulären Verbin
dung bei dem Niveau der Luftröhrenäste, der von einem Un-Gleichgewicht zwi
schen der Cronaxie der Luftröhren-Schliessmuskeln, verursacht wird.

■v
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PROCEDEU  PRACTIC PENTRU  REPERAREA  
C O RP ILO R  S fR A lN I METALICI

de
D -r V. GOMOIU v

- .

In concurenfâ cu întâmplarea, nevoia devine adeseori un foarte 
preţios colaborator,■ —  aşa cum s a  petrecut şi în cazul de fafă, —  
căci, procedeul pe care îl expun, nu este rezultatul unei meditaţii 
cerute de dorinfa unei perfecţionări în domeniul radiologiei, —  de care 
sunt străin, —  ci,'' mii-a fost dictat de nevoia de ă  extrage corpii 
străini dela răniţii pe care i-am avut de îngrijit.

In trecutul război, lucrând numai în formaţiunile sanitare ante
rioare, —  unde nu dispuneam de ajutorul radiologiei, —  singurul 
reper sau mijloc pentru descoperirea şi extragerea corpilor străini, era 
palparea celor superficiali, sau urmărirea traiectului lor, —  adică a  ca 
nalului pe care îl creaseră în fesuturi, —  dar, de îndată ce acesta; se 
pierdea în profunzimea ţesuturilor, extragerea corpului străin respectiv 
rămânea adeseori iun simplu deziderat.

Ei bine. —  Chiar după experienfa dobândită în actualul război, 
—  lucrând Ia un spital de zonă internă, unde nu m i-a lipsit ajutorul 
radiologie, —  pot să confirm că, urmărirea prin spintecarea fraectului 
praectilului, adică a  fesuturilor lezate în  trecerea sa, —  rămâne un 
mijloc deshil de bun pentru descoperirea şi extragerea corpilor străini.

Acest procedeu este Cu atât m|a|i uşurat atunci când este ajutat 
de radiologie, dar, el devine deadreptul nul sau inaplicabil, atunci 
când traectul proectilului conduce adânc, sub fesuturi ce nu îngâdue 
să fie spintecate, sau atunci când! traectul a  dispărut printr’o complectă 
reparare a  fesuturilor.

In asemenea împrejurări, ajutorul radiologiei devine indispen
sabil, dar, se întâmplă uneori că, cu tei reperul, radiosoopic şi radio
grafie —  făcui din fafă şi din profil, —  şî, cu tot calculul unghiurilor, 
ca să precizeze profunzimea, —  descoperirea şi extragerea corpului 
străin devine foarte grea, sau chiar imposibilă. r

Aşa mi s 'a  întâmplat de pildă, în cazul rănitului S . M ., având 
o schije pentru a cărui extragere am făcut (la 2 0  iulie) o incizie la 
nivelul indicat de radiografie, —  care-mi arătase că  schijea ar fi fost 
•xtratoracicâ,. dar n ’am descoperit-o, —  şi apoi, am făcut altă incizie
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Ia nivelul orificiului de intrare, cu gândul să urmăresc traectul schijei, 
dar am fost nevoit să renunţ şi la această incizie, deoarece, prin repa-r 
rarea fesufurilor, se pierduse orice urmă de fraect.

Ulterior, făcând o nouă radiografie, am constatat că schijea era 
exact în dreptul uneia din agrafele de sutură cutanată, —  adică, în- 
tr un punct în care o căutasem deja, fără să o găsesd Totuşi, finând * 
seama că traectul ei se. vindecase aşa de bine, şi că însăşi plaga ope
ratorie s’a vindecat prin prima intenţie (în şeapte zile), am renunţat 
la a  doua operaţie, şi am concediat pe cel în cauză (la T 6  August) 
dar, la 19  Octombrie, numitul a revenit acuzând dureri în regiunea 
hemitoracelui stâng, care găzduia schijea.

Orî. Faptul că numitul s’a prezentat tocmai după expirarea con
cediului —  adică, atunci când trebuia să plece Ia front, —  ca şl - 
faptul că nu putea să precizeze sediul durerilor, —  m’a pus în si
tuaţia foarte grea, de a  nu şti dacă era vorba de un-suferind real, 
sau de un simulant. / - -

In acea situaţie, —  ţinând seamă că, în cazul unei suferinţe 
reale, rănitul trebuea tratat, iar dacă ar fi fost vorba de un simulant, 
acesta ar fi continuat să exploateze prezenţa acelei schije, —  i’am 
internat, din nou şi l’am operat Ia 2 0  Octombrie. Conducândi^mâ după 
reperul amintit, i-gm extras schijea, pe care am descoperit-o inter- 
costal, în jghiabul celei de a patra coastă, unde irita nervul intercostal.- 

Ei bine. Din această relatare s a r  putea deduce că, toate schi
jele trebue scoase şi că, prin aşezarea unor puncte de reper cutanate, 
aplicarea pe piele a unor agrafe Michel, sau a  unui grătar de sârmă, ^  
am ajunge Ia o localizare perfectă, care să ne conducă singur la extra
gerea corpilor străini. r

Realitatea poate să fie însă de multe ori alta, şi . voi arăta că 
toate schijele trebuesc extrase. Deocamdată mă mărginesc să atrag 
atenţiunea asupra procedeului amintit care- este foarte bun, dar nu 
ocolesc a recunoaşte că nici el nu este suveran (eficace) în toate 
cazurile. -  '  _ . .

In adevăr. In ciuda tuturor mijloacelor .pe care le-am folosit, 
n’am putut să descopăr şi să extrag o schije mcj/e, din pelvisul ră
nitului Gh. L., decât după ce am aşezat în "plagă, anumite puncte de 
reper —  o pensă şi sonda canelată, —  făcându-i apoi trei radiografii 
succesive, pe masa de operaţie, —  şi, numai în modul acesta am reu
şit (la 8 August) să extrag schija, care intrase prin spăte, la nivelul 
articulaţiei sacro-iliace, produsese fractura marginală a ambelor oase, 
şi se aşezase în basin, înaintea plexului sacral. . ms~

O  asemenea dificultate am înfâmpînaf-o însă nu numai în plă
gile profundei ci chiar în unele superficiale —  ca de pildă (la 24 
Iulie) în cazul soldatului S . Gh», care avea: Plagă explosivă, cu frac
tura cominutivă a umorului în freimea mijlocie a braţului stâng şi reţi
nerea unei jumătăţi de glonte sfărâmat. Pentru descoperirea acestuia 
am fost nevoit să aşez în plagă —  ca puncte de reper —  trei pense, 
în situaţii diferite, şi să fac radiografii repetate, pe masa de operaţiet- 

lată dar în ce constă procedeul „practic“ anunţbt ca titlul ci
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comunicării de faţă, —  care, după cele expuse mai sus, mă dis
pensează de altă descriere mai amănunfită.

Repetarea ulterioară a acestui procedeu, —  aşezarea In plagă 
a  unor puncte de reper, la nivele diferite, —  m’a  încredinţat că oferă 
un avanfagiu incontestabil asupra aşa numitei „extracţia sub ecran“, / 
condusă de radioscopie, —  dar, tot aşa de adevărat este şi faptul că, 
indiferent de valoarea oricărui procedeu de localizare sau reperare, sunt 
cazuri de schije gare' rămân ascunse şi nu se lasă a fi extrase* decât 
foarte,greu, —  sau, de loc —  atunci când este vorba de regiuni ana- 
fomice periculoase.

»

/
\ . . • i





IN  LEGĂTURĂ CU CH IRU RG IA  
IN  ţSPITALELE DE CA M PA N IE  DE P R IM A  L IN IE

de

D -r LAMBESCU ALEXANDRU
Chirurg primar — Timişoara 

Medic Căpitan de rezervă

In timpul războaelor înfloreşte o întreagă literatură de râz- 
boiu. E firesc să apară şi multe publicaţiuni medicale. Din 
contribuţiile tuturor se cristalizează sâmburele unor noui con- 
cepţiuni. In articolul de faţă, autorul îşi expune observaţiile 

; sale, cule'se într’un spital de primă linie. El se referă la pro
blema timpului, la caracterele unui spital de campanie mobil, 
la.cadrele medicale şi auxiliare, la doctrina chirurgicală, la 
procentajul rănirilor prin diferiţi agenţi vulneranţi, etc.

Cetind articolele de chirurgie de râzboiu atât de actuale azi, nu 
pot să-m i reţirr elogiile pentru judicioasele ş i exactele constatări făcute 
de toţi autorii. întrucât am funcţionat —  în  actuala campanie —  de la 
mobilizare şi până Ia finele anului trecut, într’un spital de primă linie, 
fiind tot timpul chirurgul secţiei II, în contact direct cu' realităţile chi
rurgicale şi notând cu acest prilej o serie de fapte şi observaţiuni cari 
ar servi Ia identificarea adevărului, găsesc că şi experienţa mea, redată 
în puţine cuvinte, va servi scopurilor enunţate de autorii precursori!.

T. Timpul a  fost într’adevăr pentru chirurg, un impediment greu 
de învins. Spitalul nostru a  avut de efectuat, în convoiuri lungi şi gre
oaie, sute de km!, de parcurs într’o etapă, cu oameni mai mult bătrâni 

> decât tineri, unii reformlaţi, dispensaţi, alţii venind pentru prima oară 
sub drapel, fără spiritul disciplinei, obosind pe medicul comandant (care 
de multe ori era un chirurg) cu reclamaţii, cereri de scutiri pentru di
formităţi, infirmităţi sau sequele,

Dela rănirea luptătorului şt până fa internarea Iui, în multe ca 
zuri, s’a  scurs timpul util pentru intervenfiunile urgente. —  Fie că diu
rnul a  fost râu, fie că şoferul, cu tot zelul depus, a  rătăcit direcţia 
şt a  fost nevoit să  se întoarcă, fie că a  'mers mult prea încet în timpul 
nopţii din cauza camuflării farurilor, fie că maşina nu a  avut amorti- 
zoare pentru târgi şi zdruncinarea prea tare, un număr de abdominali 
au fost aduşi în plină peritonitâ cu alterarea profundă a  stării generale. 
Alte ori, într’un interval prea scurt, răniţii soseau ca  o avalanşe. Con
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trolul lor era foarte dificil pentru că repartizarea se făcea —  din motive 
streine de intenţia noastră — ’ în localuri distanţate între ele cu câteva 
zeci de metri sau chiar 1— 2 Ierni. ‘ (Nova Alexandrovka) pe de o 
parte, iar pe de alta din cauza că nu pufeami socoti infailibil diagno-. 
sticul medicului de batalion. Aşa de exemplu câteva cazuri etichetate 
„plagă tangenţială a peretului abdominal“ au fost, în realitate „plagă 
penetrantă abdominală". Controlul sistematic, aşadar, trebuia făcut cu 
orice preţ. Intâiu de toate;' plăgile membrelor puteau fi punctul de ple
care al gangrenelor gazoase şi soseau răniţi nepansaţi, sau mai corect 
spus necontrolafi în piagă de 3— 4 zile. Principiul pansamentelor rare 
era răstălmăcit de răniţi, cari nu înţelegeau moi/area Iui şi din această 
cauză aveau J o c  reclamaţii nu cercetări inutile. Noi chirurgii am făcut 
multe transporturi, comandând efectivul spitalului către diferite destinaţii, 
obosiţi completamente înainte de a începe tratamentul răniţilor. Am 
avut, deaşemenea, atribùfiuni . cari n’ar fi trebuit să imobilizeze v uri 
specialist : astfel controlul ceaiului de dimineaţa, verificarea alimen
taţiei, controlul curăţeniei, primirea şi predarea serviciului de spital, 
lucruri —  de sigur —  destul de utile, dar nu într’atâf încât un spe
cialist să fie, 'prin aceste însărcinări, sustras delà adevărata lui menire.

2. Spitalele de campanie, de primă linie trebue să fie_ cât se" 
poate de mobile şi dotate cu material şi personal pentru un număr mai 
mare de paturi decât actualmente, deoarece prin armele ofensive dé 
azi, răniţii sunt mulţi, mai ales categoria polirânijilor, cu câte 5— 6 
şi chiar 10 plăgi.

Principiul ca spitalele să fie prea înaintate nu este practic, nu 
numai din cauza nesiguranţei-şi a tensiunei sub care trebue să se lu
creze, dar şi din cauza provizoratujui continuu, caracteristic războa
ielor de mişcare. Un rănit când este adus la spital vrea să respire un 
alt aer, mai calm, fără zgomote.de .obuze Ce se -sparg; vrea să aibă 
o încăpere caldă iarna, una aerisită şi răcoroasă vara, o mâncare mai 
bună, într’un cuvânt să fie scos din mediul'şocului fizic şi moral, ceeacef 
fără îndoială, este de dorit.

3 . Personalul medical din rezervă să aibe recomandarea Mini
sterului Sănătăţii şi a  Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a fi încaU 
drat în raport cu priceperea şi specialitatea fiecăruia.

Personalul auxiliar să fie mai riguros selecţionat. Această categorie 
de personal, la spitalul nostru, a lăsat foarte mult de dorit din punctul 
de vedere al pregătii» profesionale. Din 8  sergenţi sanitari ai secţiei II, 
numai 3 aveau oarecare pregătire, extrem de sumară, iar dintre aceşlia 
numai unul era agent sanitar, de carieră, ceilalţi fiind agricultori. 
Astfel s a  pierdut un timp preţios şi energie midfă pentru a -i impro
viza în ajutoare* cu încredere foarte limitată. După numeroase exerciţii 
şi explicaţii, brancardierii încă nu ştiau biné cum se încarcă jşi se 
descarcă un rănit de ~pe o autosanitară. <

. 4 . insferiafea forţată în localuri improprii, ne-a pus adeseori în 
situaţii dificile. Cu toate.acestea-—  lucru surprinzător -—  am constatat 
că deşi s’a  deschis operator perifoneul, în încăperi unde în timp de 
pace n’am fi îndrăznit să deschidem o casoletă conţinând material ste-v 
rilizat, totuşi am avut Vindecări „per primam“ .
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S ’a renunţat —  e iarăş drept —  Ia foarte multe reguli rigide 
şi am făcut operatimi de urgenfă cu tifon şi vată sterilizate de foarte 
muită vreme .şi despachetate exlemporaneu din ambalajul cu eticheta 
pansament pentru torace şi abdomen“ şi recunosc valoarea acestor .pa-; 
cheie ce \ne-au salvat din multe situaţii. Felul cum sunt ambalate şi 
calitatea sterilizării n ’au lăsat cu nimic de dorit.

5. Din punct de vedere subiectiv, sunt de acord fără rezerve, 
cu d-l D-r E. Porumbaru în art. publicat în România Medicală. II 
repet: „O  dureroasă luptă sufletească se dă în conştiinţa chirurgului, 
ce se găseşte în fafa unui caz graz, complicat, ce nécesitâ intervenţii 
complicate, de lungă durată, cu rezultate dubioase având totuşi spe
ranţa unui succes şi gândul că în acest timp Ia uşa sălii de operaţie 
aşteaptă atâţia alţii (30— 40— 5 0 ) ale căror- plăgi tot grave, se in
fectează treptat, din minut în minut. Perfect exact.

In ceeace priveşte doctrina chirurgicală, am de făcut remarca 
următoare: Mai toţi chirurgii au avut în bagajul lor pe front, luate 
„pentru orice eventualitate“ ori câteva technici chirurgicale, ori volu- - 
mele cu „probleme de medicină de război“ . Din când în când, au mai 
sosit >pe front, instrucţiuni sub formă de circulară, lămurind atitudinea 
de luat în. fafa diferitelor categorii de răniţi. O  întreagă literatură medi- 

. cală de război, autochtonă şi streină a stat Ia îndemâna chirurgilor mai 
tineri. Nu mai repet articolele publicate de eminenţii noştri maeştrii 
în „România Medicală“,, „Revista de Chirurgie", „Mişcarea Medicală 
Română”, sau „Revista Medico-Chirurgicală“ etc., întrucât aceste ar
ticole sunt arhi-cunoscute. Din limba franceză nu citez decât câteva pu- 
blicaţiuni destul de valoroase, dar mai puţin difuzate. şi de*'apariţie 

. oarecum mai veche. ’
Astfel G . Roux publică în La Presse Médicale No. 7b din 4  

Octombrie. 1939 interesantul articol intitulat: L’excision des plaies de 
guerre“, cu desenuri demonstrative. 1 /

Câteva date extrem de instructive, referitoare la plăgile péné
trante ale pieptului sunt semnate de Robert Monod, în La Presse M é
dicale No. 71— 7 2  din Sept. 1940. Concluziile articolului sunt de 
strictă actualitate şi le enumăr.

a) Rănitul de piept e un netransportabil' şi nu un rănit de primă 
urgenfă. . ' ,

^ b) Tratamentul este eşalonat după cum urmează:
—  La formaţiunile avansate, când e  emoragie, toracotomie largă

cu sau- fără extracţia fragmentelor superficiale de obuz. La un mare 
număr de cazuri se va exciza larg plaga parietală şi se va închide to
racele dacă e deschis. Supraveghere 15 zile,, evacuarea Ia un centru 
specializat. ,

—  La centrul specializat: extracţia secundară a proectilelor. Tra
tamentul, empiemelor. /

c) Până Ia vindecare complectă, toracicii vor fi trataţi în centre 
specializate pentru a  nu se ajunge la empierne cronice sau 'fistule pleu
rale interminabile.

René Leriche conchide într’un articol tipărit în La Presse Mèdi- 
pale No. 72 din Sept. 1939-referitor la bonturile utilizabile şi inutilizabile 
a le . membrului inferior următoarele:
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Pe cât posibil să  se evite a se face desarficulafia Cbopart, am - 
putafiile osteoplastice calcaneene, amputafia de gambă Fa locul tfe 
elecfie, desarticulafia genunchiului, cu sau fără conservarea rotulei, 
amputafiile de tip Grifii. In schimb se vor prefera: Lisfranc, Symej 
amputafia gambei în V3 mijlocie partea inferioară, iar Ia coapsă sec- 
fiunea osoasă să fie plasată Ini V3 mijlocie a  femurului, sau mai exact 
dedesubhil mijlocului îreimei mijlocii.

Intr o altă lucrare, acela? Leriche a  demonstrat preferinfa ce tre
buie să se dea arteriectomiei, în locul Iigaturilor simple, adăugând liga
tura venei homoloage. ' -

In afară de această literatură medicală de .specialitate, aş în
drăzni să recomand celor ce  pun o indicafie sau contra-indicafie; opera
torie cât şi pentru ameliorarea tehnicei şi a  rezultatelor, chiar înapoiq 
câmpului de luptă, interesantul studiu semnat de Tzovaru şi Theodorescu: 
La maladie opératoire. '  ^

încheind acest paragraf nu pot să-mi refuz cuvintele de laudă 
pentru toate elementele chirurgicale'întâlnite în spitalele şi ambulan- 
Jelé de prima linie. Âdepfi exclusivi ai şcoalei chirurgicale româneşti 
sau şi ai unei şcoale chirurgicale de peste hotare, mai tofi foşti externi 
sau interni ai spitalelor şi foarte mulfi secundari sau asistenfi de clinică 
au dovedit o pregătire surprinzătoare şi au manifestat un zebincomparabil.

7 . Şi în spitalul neutru s a  repetat cazul celor pansafi cel pufin 
de 2 ori în decurts de 24  pre, în drumul lor delà ambulanfâ Ia prijmul 
spital. Cauza nu a  rezidat numai în conştiinciozitatea profesională, dar 
şi în obligafia legală de a  întocmi -—  chiar Ia sosire —  foaia de ob- 
servafie, cu descrierea exactă a  stării locale, ceea ce era imposibil a  
se executau fără controlul leziunei şi implicit fără desfacerea şi refa
cerea pansamentului. Aceasta s’a  petrecut şi cu rânifii infernafi provi
zoriu şi cari urmau a  fi evacuafi spre zonele interne. v

8. Cât despre procentajul rănirilor, prin diferifi agenfi vulneranfi, 
redau un tabel aşa cum I’ami calculat pentru rânifii din Crimeea:

Prin schije de brandt 
„ glonf de armă .
„ obuz de tun 
„ glonf de mitralieră
„ explozii de mină 
„ . accidente diferite.
„ explozie de grenadă
„ şrapnel . . .
„  obuz anticar . '
„  proiectile de aviafte

. 5 9 %
. . 160/0 
. _ . 7 %  

6%
. 3 %

3 o/o • 
. * . 2 %
. 2 o/o

. .  . lo/o.-
■ ^  1 °/o

Total 100%
- 9. O  serie întreagă de constatări şi propuneri în leg^ură cu

modul de funefionare al acestor spitale a  format obiectul unui raport 
ce I’am înaintat, ipe cale erarhică, organelor militare în drept.

Considerafiuni referitoare la gangrena gazoasă au fost trimise, 
sub formă de comunicare, la Congresul de chirurgie de război, ce a  
avut Ioc Ia Iaşi în cursul anului 1942.



- D-r 1 LAMBESCU ALEXANDRU: A propos-de la chirurgie dans u* 
hôpital de campagne de première ligne.

La littérature de guerre, y comprise la littérature médicale, est en train de 
se développer. Et c'est ainsi que de nouvelles conceptions thérapeutiques naissent.

Dans les pages qui suivent l’auteur expose ses observations sur le problème 
du temps dans un hôpital de campagne de première ligne; sur les médecins et 
leurs aides ; sur la doctrine chirurgicale ; sur le pourcentage des blessés par les 
divers corps.vulnérants, etc. ;

D-r LAMBESCU ALEXANDRU: Ueber die Chirurgie in einem Feld- 
' lazaret der Vorderstenlinie.

Die Kriegslitteratur im Zusammenhänge das medizinische Schrifttum ist im 
Begriff sich zu entwickeln. Imfolgedessen sindneue therapeutische Auffassungen 
im Begriffe zu entstehen.

In den folgenden Seiten der Verfasser besteht seine Beobachtungen be- 
zöglich des Zeitproblems in einem Feldspital der vordersten Linie festzustellen ; 
sowie über die Auswahl der Aerzte und dés Hilfspersonals; übermoderne kriegs
chirurgische Auffassungen ; über, den Prozentsatz der Verletzungen durch verschi
edene Kriegswaffen u. s. w.

D-r LAMBESCU ALEXANDRU: Note sulla chirurgia negli ospedali 
di campagna in prima linea. .

In tempo di guerra fiorisce un’intera letteratura di guerra. E naturale ap
paiano anche molte pubblicazioni mediche. Dalle contribuzioni di tutti si cristal
lizzano noccioli di alcune nuove concezioni. Nel presente articolo l’autoie espone 
le sue osservazioni raccolte in un ospidale di prima linia. Egli si riferisce al pro
blema del tempo, ai caratteri di un' ospedale di campagna mobile, ai quadri me
dici e ausiliari, alla dottrina chirurgica, al percento delle forite causate da diversi 
agenti vulneranti ecc. -
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TIFOS EXANTEMATIC IN  A PA R EN T  DE REINFECTIE
de

D-r NINA ŞCHIOPI) VORNICESCU şi D-r NECULAI ŞCHIOPI)
^  Medic secundar Medic asistent bacteriolog
Spitalul de boale Contagioase Laboratorul de Igienă

Craiova Craiova

Denumirea de maladie inaparentâ a  fost dată de^ Ch. Nicolle.
Formele inaparenfe ale bolilor infecfioase, deschid un capitol 

nou în medicină, acela al subpatologiei.
Acest- capitol ocupă un Ioc din ce In ce mai important alaiuri 

de acel al patologiei cu simptome (Ch. Nicolle), fiindcă joacă un 
rol foarte important şi ne bănui! ipână Ia Ch. Nicolle, în epidemiologie, 
în afară de purtătorii de germeni, care pol explica menţinerea epide
miei şi qparifia cazurilor sporadice cu origine necunoscută.

Primele observaţii de infecţii inaparente, au fost . făcute de C h. 
Nicolle în 1911 , experimentând pe cobai, cari serveau la între- 

- tinerea virusului exanfemafic. Trecând mereu virusul pe cobai, Nicolle 
observă, că unele din animalele inoculate nu fac temperatură, însă 
sângele lor este virulent în ăceiaş perioadă de timp, cu ceilalfi cobai 
cu forma aparentă, fiind inoculaţi simultani.

Nu este vorba de o persistentă a virusului inoculat, ci de o 
adevărată infecţie, care  ̂ se instalează fără să se exteriorizeze prin 
simptome, dar are o evoluţie similară cu boala clinică.

1) Deci este nevoie de aceiaş perioadă de incubafie ca şi în 
maladia aparentă, pentru ca sângele să devie virulent.

2 ) Virulenta gre o durată tot atât de lungă ca şi virulenta 
sângelui unui animal cu boala aparentă.

3 ) Lasă după ea o sW e de imunitate, care în genere este 
slabă şi mai puţin durabilă decât, cea dată de maladia clinică.

Ch. Nicolle împreună cu Lebally dau următoarea definiţie:
Infecfia inaparenfă este o boală acută cu incubafia şi evolufia 

sa, caracterizată prinfr’o putere infectantă a sângelui şi Iasă o imu
nitate mai mult sau mai puţin durabilă.

Forma' inaparenfă este admisă în multe boli, astfel a fost gă
sită constant în febra buionoasă Ia câine de către D. Combiescu, 
Zofta, P. Durând, Blanc.

Febră recurentă sub formă inaparenfă a fost găsită la om de 
către Sp. Normandi, Ch. Nicolle.



Sifilisul. îmbracă Ia şoarice formă inaparenfă (KoIIe şi Schios- 
sberger, C . Levaditt).

G . Blanc şi G . Caminopefros, au - găsii formă inaparenfă a  
dengue-ei ia  om.

A- Nefter, C . Levaditi şi G . Honus, au constatat că  persoa
nele sănăfoase, cari n'au avui niciodată poliomielită prezintă, într’un 
procent de 8 0 % , un ser cu o marcantă putere virulicidâ, în vifro 
pentru vinisul poliomielitic, bazându-se pe acest fapt ^presupun că  
aceşti indivizi au suferit de poliomielită sub formă inaparenfă.

Formă inaparenfă a  tifusului exanfemafic este cunoscută Ia ani
malele de experienţă: cobar, gusgani şi şoarjci (Ch. NicoIIe), păsări 
(E . Seliwanoff), câine (P . Durând, D. Combiescu şi I. Anghelescu), 
pisică (M . Ciucâ, I. Bâlteanu şi N. Constantinescu).

Tifusul exanfemafic poate îmbrăca formă inaparenfă nu numai 
Ia animale ci şi Ia om.

Astfel Ramsine a  găsit printre confacfii de tifus exanfematia 
într’un focar din Serbia, un număr de indivizi cu reacţia Weil-Felix 
pozitivă şi sângele unuia din ei a  fost virulent pentru cobai.

Deasemeni Bârykine, Minervine şi Kompgny, semnalează n u -' 
meroase cazuri de tifus inaparent, a iâf Ia indivizi, care n’au avut 
nicio dată această boală, cât şi Ia , cei cari au suferit mai demult 
de tifus exanfemafic.

Un exemplu foarte demonstrativ de tifos inaparent —  îl con
stituie observaţia făcută de Ciucă, Bâlteanu şi Constantinescu —  cu 
prilejul unei epidemii în fro colonie agricolă lângă Iaşi.

Este vorba de 20  indivizi tineri, între 2 0 — 22  ani, cari lo
cuiau în aceiaş cameră, dormind pe paturi comune şi de o potrivă 
parazitaţi.

In zilele de 8— 10 Ianuarie 193 4 , şase din aceşti colonişti, se 
îmbolnăvesc de tifus exanfemafic şi sunt internaţi în spital.

Restul de 14, sunt "complect deparazitaţi şi ţinuţi în observaţie 
medicală timp de 18 zile, în care timp n’au prezentat nici un feno
men morbid. Toţi aceşti confacţi sănătoşi, au avut reacţia Weil-Felix 
pozitivă într’un titra care varia între 1/100— 1/300, iar inoculările 
făcute Ia cobai au arătat c ă  8  dintre confacţi, aveau sângele virulent

Mai mult decât atât, creeral a  2  cobai astfel infectaţi, este 
inoculat sub cutanat Ia doi bolnavi mintali, care necesitau un \ tratament 
pyretogen; unul din ei, după 13 zile de incubaţie face tifos exan- 
tematic aparent, iar altul o  formă inaparenfă transmisibilă în serie Ia 
cobai. După 106  zile aceşti doi bolnavi fiind inoculaţi accidentat cu 
sângele dela un individ în incubaţie de tifos exanfemafic se comportă 
diferit, primul care făcuse boala aparentă, nu s a  îmbolnăvit, pe când 
al doilea având o imunitate slabă, a  făcut boala exantemaficâ tipică, 
deşi au fost inoculaţi cu aoeiaş cantitate de sânge virulent.

După Ciucâ, Bâlteanu şi Constantinescu, infecţia inaparenfă s’ar 
prezenta sub două forme:

a )  Boala inaparenfă de primă infecţie;
b) Boala inaparenfă de reinfecţie sau supra infecţie.
Un exemplu tipic de formă inaparentă de 'reinfecţie îl aduc
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autorii ruşi Kuteischikow, Doser şi Bemhuff, prin experienţă' făcută, 
pe ei însăşi.

La 13 ani după ce au fost bolnavi de tifus exantematic, aceşti 
medici se Iasă înţepaţi de păduchi in feraţi. Nici unul din ei, n’au 
prezentat după aceasta simptome morbide,- Ia toţi reacţia Weil-Felix 
s ’a repozifivat, iar Ia unul din ei, sângele a devenit virulent căci 
inoculat Ia cobai dă boala experimentală tipică.

Autorii Ciucâ, I. Bălfeanu şi N. Constantinescu afirmă că boala 
inaparentă este determinată de anume însuşiri ale celor doi factori:

1 ) agentul patogen (gradul de virulenţă, doză inoculată, calea 
de inoculare, etc.) j

2 ) Organismul invadat (gradul de receptivitate, starea de imu
nitate moştenită sau dobândită, debilitate, e tc.).

In aceste condiţiuni boala inaparentâ ar reprezenta o  stare 
de echilibru între virus- şi organism, din oare ar rezulta starea de 
sănătate aparentă, p individului infectat.

In general infecţia inaparentă evoluiază fără nici un simptom 
clinic şî în cazul tifusului exantematic, nu poate fi pus în evidenţă 
decât prin prezenţa virusului în sânge sau prin reacţia Weil-Felix.

Tifosul inaparent este destul de frecvent în regiunile unde boala 
este endemică. Formele inapa ren te de tifus reprezintă adevărate surse 
de infecţie, cu atât mai periculoase fiindcă trec neobservate. De a d  
importanţa lor din punct de vedere epidemifologic şi profilactic.

De cele mai multe ori ele menţin epidemiile şi 'ocazionează 
apariţia cazurilor sporadice, a căror origine ne părea misterioasă, îna
inte de descoperirea baalelor inaparente descoperite de Ch. Nicolle.

Cu ocazia epidemiei de tifos exantematic din Craiova, în iarna 
anului 1941/942, au fost internaţi lin spitalul de Boale contagioase 
din Craiova, atât bolnavii exantemafici cât şi contacţii lor.

Sero-reacfia de aglutinare Weil-Felixj s ’a făcut Ia ambele cate
gorii (bolnavi şi contacţi). Toţi bolnavii diagnosticaţi 'clinic de tifos 
exantematic, au avut şi sero-reacfia de aglutinare Weil-Felix pozitivă 
cu titlul de 1/800, variind numai în ce priveşte data apariţiei agluiî- 
niilor: Ia unii reacţia W ejl-Fe!lx pozitivându-se de abia după câteva 
zile de aperexie, deci în plină convalescenţă. - x

Dintre contacţi carantinaţi numai o parte au avut sero-reacţia 
de aglutinare W . Felix pozitivă şi atunci era vorba de contacţi în 
convalesoenfă sau după aceasta. Nu ştiu în ce mod au făcut .boala 
Ia domiciliu declarată de oarece toţi ştiau că cei ce au făcut-a şi' sa u  
dovedit că au făcut-o, urma să fie eliberaţi după deparazitare.

Din această cauză nu s’a putut stabili daca a fost vorba de 
forme aparente, sau inaparente de tifos exantematic.

La o singură contactă anume Ioana Neagce s’a putut stabili 
cu  precizie că  a  făcut un exantematic inaparent, fiindcă evoluţia 
boalei a  avut Foc în timpul internării sale în Spitalul de Contagioşţ, 
ca  contactă şi însoţitoare a  patru copii bolnavi de tifos exantematic, 
Internaţi în acelaş timp. ‘

M. M. R. 3
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Redăm foaia de observaţie.
toana Neagoe, de 42 ani, văduvă, româncă, domiciliată în Craiova, 

Str. Buciumului No. 33, muncitoare, este internată ca în o.iloare şi, contactă 
de tifus exantematic în spitalul de Boale Contagioase Craiova, în ziua de 6 
Decembrie 1941, împraimă. ca  5 copii ai săi, dintre cari 4, în plină febră 
exantematică, iar unul în convalescenţă.'

Antecedentele heredo-eolaterale fără importan.ă.
Antecedente personale. îş i aminteşte^că în timpul războiului mondial a 

fost bolnavă de tifus exantematic, la domiciliu şi fără asistenta unui medic. 
Boala a durat aproximativ 2 .săptămâni cu febră şi delir. ' ...

N’a mai fost to'navă până la 10 Noembrie 1941, când primul copil 
era în a 8—9 zi de boală, care s’,a dovedit ulterior ca suferit ,de exantematic.
La această din urmă dată a tavub o fţtaje de rău, oara a durat 4—5 zile, fără 
să-şi fi întrerupt ocupaţiile zilnice, iar un medic care a consultat copi’ul 
bolnav de tifus exantematic, a diagnosticat-o cu .gripă.

Starea prezentă. Starea generală foarte bună, nu se plângă de ni-'
. mic, duce viaţă normală- Curba termică luată de două ori pa zi, nu arată 

nici o ascensiune peste 37 da ig ale. ' .  :
Examen de Laborator. La 8 Decembrie 1941, după 2 zile de inter

nate,. L sa face,.reacţia. Weli-Felix..cu următorul rezultat:
H eacţiaW e'î F e ix  =  suspect şi Sndi a'iunea de a se trimite nou rai- - 

terial, iar reacţia Widal negativ.
Sero-reacţia de aglutinare -Weil Fclix sc repetă după 4 zile interval,' 

adică la  12 Decembrie 1941 şi care dă următorul rezultat:
Reacţia Weil-Fe’ix pozitiv 1/800. '

Evidenţiem dalele cele mai importante semnalate în foaie de 
observaţie, pentru a Ie discuta qpoi.

I. Prima din datele cele mai importante, ce prezintă cazul de 
faţă, este faptul că familia formată din mamă şi 5 copii, cari fac 
toţi tifos exantemalic într'un interval de timp de aproximativ 45  zile. 
Primul copil se îmbolnăveşte aproximativ Ia 2— 3 Noembrie 194 1 , 
iar ceilalţi 4 , fraţi primului, fac boală Ia spital unde sunt internaţi 
şi diagnosticaţi clinic şi prin laborator de tifus exantematic. Prin ur
mare Ioana Neagoe a  locuit timp de 45. zile într'un mediu' infectat 
de virus exantematic.

II. Faptul de a fi fost bolnavă de tifos exantematic după 
cum declară, în timpul râsboiului Mondial, deasemenea constitue o 
dată foarte importantă în discuţia cazului de faţă.

III. —AI treilea fapt care merifă să fie luat în consideraţie/este 
starea de rău ce a avut-o câteva-zile cu prilejul boalei exantematice. 
a primului ei copil, la începutul Junei Noembrie.

IV . AI patrulea fapt şi care ne-a  arătat că este vorba Ia Ioana 
Neagoe de o infecţie exantematică inaparentâ, sunt examenele de 
laborator, efectuate de două ori, în timpul boalei celor * patru copii.

Repetăm ‘ datele examenelor de laborator şi rezultatul lor:
La" 8/12/1941 W .-Felix =  suspect: cu indicaţiunea a se tri

mite nou material. La 14/12/1941 W .-Felix =  - { -  1 :8 0 0  pozitiv.
Datele de laborator ne arată că este vorba de o infecţie exan- 

. tematică. Sursa de Virus este focarul epidemic d in ' familia ei, coa- 
stiDuită din cinci . copii care au făcut boala clinic mei întâiu 
primul copil şi apoi ceilalţi patru, într'un timp de aproximativ 45  
de zile, identificaţi, izolaţi şi tratăţi Ia spitalul de boale Contagioase 
Craiova. .

I



x  Se pune întrebarea dacă accidentul care esie starea de rău de 
câteva zile In timpul cât a  făcut boala primul copii, şi diagnosticată 
de gripă, nu a  fost o formă de infecţie exantematecă frustă?.

Nu putem admite această probabilitate deoarece dela 15 Noem- 
brie când bolnava terminase pretinsa gripă, până la 8  Decembrie 
când i s 'a  făcut primul examen de laborator, s’au scurs 23 de zile 
în care timp aglutininele exanfematice ar fi avut timp să se formeze, 
ceea ce prima seroreacfie W .-Félix nu ne-a arătat. Titlul celei de a doua 
sero-reacţii de aglutinare W .-Felix, numai după patru zile dela prima,- 
ne arată că organismul bolnavei a Teacţionat repede şi viguros faţă 
de infecţia exantematică, reacţia având un titlu de 1/800. Ceea ce 
denotă că Ia primul examen aglutininele erau în formaţie şi deci orga
nismul în plină boală. Notăm că ambele sero-reacţii de aglutinare 
au avut ca antigén aceiaşi sursă de Proteus x. 19 şi făcute în acelaş 
laborator.

Accidentul gripă, nu poate fi luat drept infecţie exantematică 
frustă, neputând fi dovedit. Se pare însă că a  avut alt rol şi pe 
care îl vom vedea mai departe. Bolnava a declarat că a  contractat 
boala, exantematică gravă, în timpul răsboiului Mondial. 'Având în 
vedere epidemia masivă ce a  bântuit în acel timp, atât în armată, 
cât şi în Populafîunea civilă, având în vedere starea ei socială şi 
materială, faptul trebue luat ca real, cu atât mai mult cu cât de 
această dată în plină epidemie şi în plin focar epidemic, a  făcut 
o infecţie exantematică- inaparenfă." Bolnava n ’a făcut boala tipică 
laşa cum cu făcut-o copiii ei şi nici măcar frustă pentru motivul că 
s a  găsit într’o stare de imunitate faţă de această infecţie. A  făcut-o 
sub formă inaparentâ, pentru că starea ei de imunitate nu era perfectă, 
cedând sub influenţa gripei ce  a avut-o-în timpul boalei exantematice 
a primului copil, a  făcut-o sub influenţa sursei masive de virus care 
s a  exercitat asupra ei într’un timp îndelungat.

Se ştie că  maladia este rezultanta mai multor factori ca : vi
rulenţa ageniuliu patogen, durata de acţionare a  virusului, cantitatea 
virusului, gradul de receptivitate şi de imunitate a  organismului. înca
drăm cazul de faţă ca  o infecţie exantematică inaparentâ şi de reinfecţie, 
pe care I'am identificat întâmplător şi pe care îl socotim că merită să 
fie -publicat.

Formele inaparente în boalele' contagioase şi mai ales în tifos 
exantematic sunt admise şi probate de. autorii citaţi mai sus: Noi ad
mitem că  formele inaparente de reinfecţie sau supra infecţie, sunt 
mai frecvente decât cele de primă infecţie mai cu seamă în infecţia 
exantematică. Dacă identificarea unor atare cazuri este destul de grea, 
importanţa ce  o joacă în stabilirea filiaţiunii unei epidemii şi profi
laxia ei, este dintre cele mai importante.
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, (Lucrare făcută în Spitalul , Pavel şi Arta Cristea*
Bacău, Secţia Medicală. Medic P rim ar: D-r V. Mareş),

C O N T R IBU I IU N I LA STU D IU L  P N EU M O N IE I •
^ ' '  LO BÀRE ACUTE

'  - ‘ - de - — •-

N. I. ZAIIARIA
Medic secundar, Bacău

1. Studiul nostru a fost făcut pe 32 bolnavi de pneumonie 
__» francă lobară.

. 2. Studiul clinic al acestora ne-a arătat o frecventă mai
mare la militari (recruţi) şi mai ales în lunile de primăvară 
(Martie şi Aprilie). Frisonul iniţial a lipsit la mai bine din o 
treime din cazuri, iar herpesul a fost prezent la cam un sfert. 
O hiperestezie cutanată pronunţată prin reflex viscero-cutanat 
a fost observat în două cazuri. Temperatura a căzut critic 
in cam 60o/o din cazuri ; febra a durat un număr nepereche 
de zile tot at&t de des ca şi un număr pereche. In câteva 
cazuri s'a remarcat o curbă vagotonică a pulsului. Viteza de 
sedimentare a fost în deobşte extrem de accelerată. Lobita 
pneumonică s’a localizat mai des în pulmonul drept, de 
predilecţie în lobul superior ai acestuia. Mortalitatea globală 
a fost de 12,5°/o. '

3. Dintre criteriile de interpretare a rezultatelor terapiei 
în pneumonie, am preferat acţiunea medicaţiei asupra timpului 
de rezorbţie a focarului pneumonie.

4. Serul antipneumococic polivalent întrebuinţat în 9 ca
zuri nu ne-a - dat rezultate apreciabile: curba termică, a 
pulsului, dispneea nu au fost influenţate vizibil. Durata de 
rezorbţie a focarului pneumonie nu a fost evident scurtată.

6. La 8 dintre bolnavi am încercat un produs sulfamidic 
(Gombardol Boehringer), care ne-a dat rezultate superioare 

/  ' seroterapiei. In general perioada de rezoluţie a fost mult
scurtată.

In secţia medicală a  Spitalului „Pavel şi Ana Cristea* Bacău, 
au fast internaţi delà 1 Ianuarie— 1 Mon 1942 , deci în decurs de 
patru luni, iun număr de ,32 bolnavi (de pneumonie lobară cu pneumococ. 
Numărul acesta este mare în raport cu (răstimpul în care bolnavii au fost 
Internaţi, însă este evident mic pentitu oa rdin studiul lor să  putem 
trage concluzii generale de o valabilitate absolută în  aeeace priveşte
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tabloul clinic şi eficacitatea terapeuticei întrebuinţate. Comunicăm to
tuşi observaţiile ‘noastre făcute cu ocazia studiului 'acestor bolnavi, 
cari dacă au fost puţini, au fost în schimb observaţi cu minuţiozitate, 
zi Ia zi, bine înţeles atât pe<cât permitea aceasta ' starea lor clinică.

• * te
Pneumonia lobară acută, denumită încă pneumonie francă, crupoasâ 

sau fibrino&să, a căpătat un cadru nozologic "Special dela cercetările lui Frankel 
(1886), Weichselbaum, Nenfeld (1909) şi autorilor americani (Colţ, Doehez, 
Avery, Evans, etc.). Ea este privită azi ca o boală infectioasă, cu etiologic 
bine determinată (fiind datorită unui microb ..specific: pneumococul, diplocoo 
lanceolat t), cu 6 evoluţie ciclică particulară şi ou un aspect anatomo-paitolo- ‘ 
gic caracteristic. .  - -

Se diferenţiază net de pneumopatiile infectioase acute 'da formă no- 
dulară, de tipul broncho-pneumoniei. ^

Autorii francezi mai descriu încă în cadrul pneumopatiilor acute di
feritele forme de congestie pulmonară, unele simulând într’o măsură pneu

monia lobară (forma pmeumonică a congestiei pulmonare sau maladia lui 
Woillez). Acestea nu dau însă nici odată exudat fibrinoş intra-alvfiolar, lucru 
imposibil de apreciat în. clinică. O barieră precisă între congestiile pulmonare 
acute, zise active, .şi pneumonia lobară, este gre!u de tras la patul bolna
vului, cu atât mai mult cu cât nici examenul clinic, nici cel radiologie, 

/nici cel de laborator nu sunt în stare să dea un răspuns suficient de precis 
în această privinţă. Teoretic lucrurile par ceva mai simple, însă numai ne
cropsia ne poate da certitudinea . că procesul patologic este datorit numai 
unei congestii vasculare intrapulmonare (cu transsudat alveolar de tip cataral) 
sau unui exudat fibrinoş- intraalveolar de tip  pneumonie. De altfel, o serie 
de autori germani neagă existenta însăşi a acestor congestii pulmonare.

•Am considerat la bolnavii studiaţi ca pneumonii lobare afecţiunile cari 
piezentau mai mult sau mai puţin complect (tablou stctacustic clasic, cari pre
zentau curbe termice tipice, evoluţia ciclică caracteristică, pneumococ în spută 
şi o dmăginc radiologică n etă1 2). Diagnosticul clinic a fost. controlat prin e- 
volutia post-febrilă a boalei sau prin necropsie când a fost cazul.

CONSIDERAŢIUNI CLINICE

Repartizate pe luni, cazurile noastre se prezintă astfel:
Ianuarie 1
Februarie 4
Martie 14
Aprilie 13

Boala a predominat net în lunile Martie şi Aprilie, într’o pro
porţie de 8 1 ,2 % . Remarcăm că  ulterior, în cursul lunei Mai, cazurile 
au devenit din nou rare.

C a momente etiologice, precizăm următoarele:
După sex, cazurile s a u  repartizat 3 0  la bărbafi şl 2  la femei.
Dintre bărbaţi, 22  au fost militari, iar o bună parte din ei (1 4 )  

recruţi. Oboseala exerciţiilor şi timpul nefavorabil din Martie şt Aprilie 
au fost factori favorizanţi indiscutabili. Cu tot numărul mare de militari, 

•nu putem vorbi de o adevărată epidemie de pneumonie, deoarece bof-

1) Se admite că în 4° „ din cazuri agentul patogen poate fi altul decât pneu
mococul (pneumobacilul Friedländer, bacilul Pfeiffer, mai rar streptococul).

2) Examenele de laborator, au fost efectuate de D-l D-r V. Crăciunescu, iar 
cele radiologice de D-l D-r M. Eiiescu, cărora le aducem şi pe această cale viile 
noastre mulţumiri.



novri au aparţinut Ia unităţi diferite, iar (geniul epidemic, dacă a 
existat, a fost extrem de sfab. Remarcăm cu aoeastâ ocazie că  cu' toate 
că nu pm izolat bolnavă cu pneumonie, de alfii cu alte boli, con-, 
tror prescripfiilor clasicei,- nu am avut nici un caz de contagiu urmat 
de boala. De altfel nici odată până acum nu am observat un caz de 
contagiu tipic deia om Ia om în> ceeaoe priveşte pneumonia lobară; de 
aceea nu socotim strict necesară izolarea acestor bolnavi. ,

In cazul uneia din femeile bolnava, factorul favorizant a rost 
constituit de căderea în apa reoe a Şiretului; bolnava a sucombat în 
a 8 -a  zi de boală.

In ceeaoe priveşte vârsta, cazurile sa u  repartizat astfel.
10  —  2 0  ani 3 ,
20  —  25  „ 19
25 —  3 0  „ 1
3 0 — 4 0  v  6
4 0 — 5 0  „ .  2
5 0 — 6 0  „ 1

Deci Vârsta mai mult. atinsă a fost între 20— 25 ani (într’o pro
porţie de 5 9 ,7 % ).

Din punct de vedere clinic, cazurile noastre au prezentat parti
cularităţile descrise mai jos. Ele au fost rezumate în Tabloul I.

1. Frisonul iniţial, solemn, a  fost prezent numai în 21 de cazuri; 
el a lipsit deci într o proporţie de 3 4 ,4 %  -din cazuri. Brugsch dă cifra 
rotundă de 40 %  pentru cazurile în cari frisonul iniţiat este absent.

2. Herpesul Iabial este unul din semnele rde valoare ale pneumoniei
cmpoase; a fost prezent însă numai la 7  din cei 3 2  bolnavi, deci în
tr’o proporţie de 2 1 ,7 % . Mu am observat nici o legătură între apariţia 
acestuia şi gravitatea boalei. - '

3 . Dintre fenomenele pulmonare, junghiul a lipsit de trei ori' 
(cazurile 15, 2 0  şi 3 2 ) ; a fost bilateral cu -toată unilateralitatea leziunii 
în cazul 25.

Un fenomen curioş a  constituit o hiperesîezie cutanată extrem de 
pronunţată Ia doi bolnavi (Nr. 2 şi ;8). Acest semn a apărut deia înce
putul boalei, împreună cu celelalte simptome de pneumopatie acută 
(frison, febră, junghiu, dispnee, tuse); .însă examenul fizic nu dădea- 
nici un semn ascultător, cu 'toate că bolnavul era Ia internare în a  4 -a  
zi de boală în -primiul caz şi în a 3 -a  în al doilea caz. Suflul tubar 
împreună cu celelalte fenomene sfefacustioe au apărut de abia în a 6 -a  
zi fa ambii bolnavi. ' _ •

Hiperestezia era focalizată la un hemitorace şi chiar limitată la 
njvelul lobului bolnav (lobii superior şi mijlociu ai puimonului drept). 
Ea a (persistat şi după tcăderea febrei.

Atragem atenţiunea asupra acestui fapt, pe care nu l-am întâl
nit ppnă acum decât fa aceşti doi, bolnavi şi care ne-a  încurcat serios: 
diagnosticul Ia început; Este un fenomen rar întâlnit în clinică} pentru 
cel prevenit asupra unei astfel de posibilităţi, această hiperestezie poate 
conta ca un semn de pneumonie Ia un bolnav cu febră şt fenojmenjej 
de pneumopatie acută, fără-sem ne ascultătorii nete. El se explică prin- 
tr’un fenomen de reflectare a  sensibilităţii viscerale Ia teritoriul cutariat 
corespunzător (reflex viscero-cutanat).
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Dintre semnele ascultătorii, notam câ suflul tubar a lipsit în tot 
cursul afecţiunii lor Ia 5 bolnavi (deci într'o proporţie de 1 8 ,8 % ) .

4 . Curba tehnica rămâne luna din caracteristicile pneumoniei lo- 
bare. Totuşi curbe febrile necaracteristjoe sunt frecvente; astfel de 
curbe neoaracteristice pu fost prezente fa 7  din bolnavii noştri (1 4 , 16. 
2 0 , 2 2 , 2 5 , 3 1 , 3 2 ) .

Febra a durat în medie 6— 9 zile. Căderea temperdturei s ’a  pro
dus prin criză de 18 ori, deci în 5 9 ,4 %  din cazuri. Se confirmă deci 
proporţia de 3 : 2  de crize faţă de căderi în lysîs observată de 3ilr- 
geneen. In 4  cazuri s ’a  schiţat net o pseudo-crizâ (1 0 , 14, 19 , 3 0 ) .

Număr nepereche de zile febrile a  fost într’o proporţie de 5 6 ,6 %  
faţă de 4 6 ,4 %  de defervesCenţe în Zile perechi; deci febra durează 
un număr pereche de zile aproape tot atât de des ca şi un număr 
nepereche.
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5 . 'Aparatul caTdio-vtisăuIar. Tensiunea arterială luată Id 6  bol
navi a  arătat o hipofensîune relativă I a '4  din ei.

Pulsul îin genere concordant cu temperatura, a prezentat în 5 
cazuri (4 , 5 , 10, 12 , 3 0 )  o  discordanţă netă (1 0 0  bătăi pentru 
41°-— 42°). Apropiem această ultimă modalitate de curba denumită de
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Danrelopoht' vagotonică şi descrisă de acesta şi în unele cazuri de tifusi 
exantemaîic3) .

6 . Splina nu am căutat-o în cazurile noastre având In vedere 
frecvenfa mare a  splenomegaliei palustre in tara noastră. Ea a  fost în» 
deobşte uşor mărită în cursul pneumoniei ao rte ,'

7 . O  albuminurie discretă a  existat Ia mai tofr; bolnavii; ea a  
lipsit la  un sfert din numărul cazurilor.

8 . Viteza de sedimentare am găsit-o extrem de accelerată atât 
îin perioada febrilă cât şi 'în perioada 'de resorbfie a  boalei. Prima probă" 
a coborât în perioada acută rar sub 9 0  (normal 5— 10), Ea s 'a  men
ţinut Ia această cifră şi după căderea temperafure!, în tot timpul re
sorbţiei focarului fibrinös, cât şi în timpul eventualelor complicaţii, mai 
ales în .cazul pleuritelor cu depozite fibrinoase. Aceste cifre mart nu na 
miră dacă ne gândim câ fibrinogenul sanguin este unul din factorii im
portanţi cari contribue Ia micşorarea potenţialului electric al Hematiilor* 
şi deci la accelerarea vitezei lor de sedimentare.

Cifrele exacte găsite Ia cei 2 4  bolnavi cercetaţi sunt indicate în 
Tabloul II. Tehnica întrebuinţată a, fost cea obişnuită, a  Iui Westergreen.

9. In ceeace priveşte localizarea, lobita pneumonicăj a  prins mai 
dese ori pulmonul drept şi mai ales lobul său superior (vezi tabloul). 
Pneumonia a  fost localizată în pulmonul drept în 6 5 ,7 %  din cazuri, 
în pulmonul stâng în 2 5 %  şi în ambii pulmoni în 9 ,3 %  din cazuri. 
Lobul superior drept, singur ‘ sau împreună cu alfi lobi, a  fost prinşi 
în 6 2 ,5 %  din cazuri, iar lobul mijlociu dl pulmonului drept a  fost 
prins în 3 4 ,4 %  din cazuri; ulfimlul a 'fo s t  prins singur Ia 4  bolnavi.

Apropiem aceste date de cifrele găsite de Dürgensen:
Pulmonul drept 5 3 ,1 %
Pulmonul sfâng 3 6 ,5 %
Ambii pulmoni 1 0 ,4 %

Lobul mijlociu este prins in 1 6 ,4 %  din cazuri după Fraenckei; 
numai în 2 %  din cazuri în statisticile 'lui Brugsch.

.Notăm frecventa mare a  prinderii lobului superior drept în ca
zurile noastre; această localizare nu a  prezentat niciodată fizionomia 
specială descrisă' i.în tratatele clasice -în cadrul pneumoniei vârfului 
pulmonar.

10. Complicaţii au fost prezente în- 8  din cele 3 2  cazuri stu
diate' (nu •socotim în această cifră flegmonul Tessier ce a  apărut Ia bol
navul 7  după o înjecpe incorect făcută)^ Proporţia ar fi deci de 2 5 % . 
In 5 cazuri a  fost vorba de pleurite uscate, ţprâ urmări prea neplăcute 
pentru bolnav şi într’un caz o  sciSurită (cu perisciSurită decelată ra
diologie.

In cazul 16 pneumonia a  evoluat concomitent cu o pleutezie 
purulente în care s a  găsit pneumococ şi oare a  fost fatală bolnavului cu 
toată intervenfia chirurgicală Ja cu tă  Ia timp. Bolnavul avea 5 4  ani.

In sfârşit cazul 24 , duplă cd a Tăcut o pneumonie migratorie care 
a  cuprins pe rând lobul "'Superior drept, lobul mijlociu şi apoi lobul in
ferior stâng, s’a complicat cu o meningită ţacută care i-a  produs moartea.

3) Dattielopolu D. — Tifusul exantematic, în  «Probleme de medicină de 
război» editat de Academia de medicină, pag. 464—676, Bucureşti, 1940.
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11. Din cei 32 bolnavi studiaţi, au murit patru, deci o proporţie 
de 1 2 ,5 % . Aceasta cifră de mortalitate se refera la totalitatea cazu
rilor, indiferent de tratamentul urmat; asupra acestui lucru revenim 
ulterior.

Cauza morţii a fost următoarea pentru cele patru cazuri:
1. Pleurezie purulentă parapneumonicâ cu pneumococ, bolnavul 

de 5 4  ani (cazul 1 6 );
2 . Pneumonie formă toxică; bolnava de 5 0  ani (cazul 2 3 ) ;
3 . Pneumonie bilaterală; meningită acută (cazul 2 4 ) ;
4 . Pneumonie bilaterală, formă gravă cu collaps terminal (ca

zul 2 8 ).

CORSIDERAŢIUNI TERAPEUTICE. '

Ştim că febra în. pneumonie durează un număr limitat de zile, că 
perioada acută şi post-febrilă evoluiază cu fenomene caracteristice bine cu
noscute, că apariţia boalei este determinată de un agent patogen aproape spe
cific, că organismul răspunde la infecţie prin leziuni anatomopaitologice de 
asemeni caracteristice, că însfârşit boală dă o mortalitate care variază după 
statistici, dar care în medie este de 20%'. Ceeaee nu ştim însă, este în ce 
măsură tratamentele întrebuinţate au modificat mersul obişnuit al boalei, în 
care măsură ele au influenţat nocivitatea agentului patogen şi în sfârşit, 
dacă în adevăr variaţiile cifrelor statistice de vindecări sunt ^.datorite lor. 
Răspunsul la aceste chestiuni nu a putut fi dat nici în trecut şi nu poate fi 
dat încă nici astăzi, căci pneumonia lobară francă axe un caracter cu totul 
specific-de a evolua după legi speciale cari probabil că ţin într’o bună mă
sură de biologia pneumococului, dar care în amănunţimile gale scapă încă 
metodelor noastre de investigaţie. -  '

De fapt ceeace medicii au urmărit totdeauna în pneumonie a  fost 
scăderea cifrei mortalităţii. Această cifră a variat după statistici, după tim
puri, după locuri, după geniul epidemic; ea a fost însă mai totdeauna destul 
de apreciabilă: 20—40o/o (Denning, Lefivre de Arrie, Wiele şi Ibeling, au
torii americani, ctc.). Variaţiile acestei cifre au fost produse de factori cari au 
scăpat observaţiei cercetărilor; .ele au fost însă destul de apreciabile pentru a 
lăsa totdeauna îndoilă la cei ce încercau, o metodă terapeutică, că rezultatele 
obţinute erau datorite acesteia sau geniului epidemic.

La mijlocul secolului trecut, medicii erau împărţiţi în două tabere 
cei cari interveneau activ in pneumonie şi cei cari recomandau expectaţia.. 
Statistica cu adevărat şensăţională a lui Dietl (1849) părea să dea dreptate 
acestora din urmă. In adevăr, acesta, elev al lui Skoda, a constatat o mor
talitate de 20°/o la bolnavii trataţi prin sângerare (flebotomie) sau prin tar- 
tru stibiat şi o cifră de numai 7,4 °/o la bolnavii la care, nu se aplicaseră 
aceste tratamente; simplă expectaţie apărea' ca metoda ideală de tratament. 
Peste 5 iani însă (1854), expectaţia îi dăddea lui Dietl o mortalitate de 20,7o/0.

Mai recent Avery şl colaboratorii s ă i4) îbtrebuinţând ser antipneu- 
mooocic tip I  a scoborât mortalitatea dela 25—30o/o la  7,5% . Aplicând se- 
roterapia însă, Thomas şi colaboratorii 5) a obţinut o mortalitate de 1,9% , pe 
când fără tratament specific ei au avut o mortalitate* de ll,3o/o e).

In faţa unor astfel de cifre nu putem decât să. tragem concluzia că 
cel puţin într’un mare număr de cazuri, dacă nu totdeauna, pneumonia lobară 
evoluiază mai mult sau mai puţin grav după o serie întreagă de factori pe 4 5 6

4) Avery, Chickering, Cole şi D ochez— Acute lobar pneumonia. Monogr.
Rockefeller Inst. med. res., New-York, 1917. /

5) Thomas, Fam ulener şi de Mony—Arch.'internat, măd., 1924, roL 34, pag. 8.
6) Radu Moise (Dare de seamă Asoc. Med.-Farm. Bacău, 1937, pag. 10) între

buinţând în 1931 serul antipneumococic polivalent la 29 bolnavi a căpătat o mor
talitate de 2,9»/» faţă de 5,46 "/o cifra curentă de mortalitate in. pneumoniile 
netratate cu ser. ... ■
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cari încă nu-i cunoaştem şi asupra cărora nu ştim încă în ce măsură in
tervenţia noastră produce modificări favorabile.

Unii autori insistă asupra modificării curbei termice sub influenta tra
tamentului. Această aserţiune-, nu poate fi luată 'în consideraţie însă atâta - 
verme cât ştim că defervesccnta în pnumonie se poate face în una din zilele 
de boală, pereche sau nepereche, variabilă dela-caz la  caz. în limite restrânse, 
dar pe care nici odată nu o putem prevedea. Căderea temperaturei, caro 
survine fără - excepţie" în cazurile obişndite de pneumonie, deci în evoluţia sa 
naturală, nu poate fi pusă pe seama medicatiei întrebuinţate, decât-cu riscul 
do a face o interpretare greşită eu bună ştiinţă. In plus încă nu ştim dacă 
modificarea curbei termice nu ar fi dăunătoare bolnavului şi nu ar fi pre
ferabil ca organismul să fie lăsat să reacţioneze conform necesităţilor pe cari 
i le impune agentul patogen.

După cum vedem, aceste două criterii — statistica mortalităţii şi 
curba termică — singurele pe cari s’ar -putea baza o interpretare obiectivă a 
rezultatelor terapeutice şi singurele cari au fost de altfel utilizate, sunt de 
fapt inoperante şi insuficiente în cazul pneumoniei lobare.

„Pneumonia este o maladie ciclică, a cărei evoluţie benignă sau 
gravă e mai adesea funcţie de geniul epidemic şi de rezistenta terenului, 
decât de eficacitatea sau insuficienta mijloacelor terapeutice. Evoluţia spre 
vindecare sa u »spre moarte se desfăşoară, cu o asemenea rigoare, o asemenea 
fatalitate, încât intervenţia terapeuticei ap-are ca puţin lucru pe lângă ade
văratele elemente de cari depinde mersul boalei: virulenta microbului şi re
zistenta terenului“ (Savy).

De fapt aceste două elemente ar trebui să. le influenţăm prin terapeutica 
noastră: scăderea virulentei agentului patogen şi sporirea rezistentei organis
mului. Trebuo să recunoaştem însă că până astăzi, metodele ce le avem lâ 
îndemână sunt departe de a ne satisface din aceste puncte de vedere:

« *  M - *

La cei 32  bolnavi shidiaţi de noi, am întrebuinţat:
Ia 11 —  tratamentul obişnuit.
Io 9  1—  ser anfipneumococic polivalent, 
la 8  —  sulfamidâ (Gombardol).
Ia 2  —  ser anfipneumococic +  sulfamidâ. • 
l a .  2 —  clorurâ de sodiu 2 5 % . (vezi Tabloul II).

Tratamentul obişnuit (comun) a  constat înfr’un regim lactat şi 
ingerare de lichide ăbondente, cardiofonice (dintre caiî am preferat oleul 
oamforat şi numai în cazuri de miocaiditiâ iminentă, strofantina), po- 
ţîuni calmante sau expectorante, aaetat de amoniac 4  gr. pe zî, re- 
vulsie toracică. In celelalte cazuri, pe lângă acest tratament comun am 
adăugat terapia specifică.

*

Din cei 3 2  bolnavi. studiaţi de noi, 9  au fost trataţi cu Serul a n - 
tjpneumococic polivalent al Institutului „D -r I. Cantacuzino". Dafele 
sunt rezumate în Tabloul I I I7) .

Aplicarea seroterapiei nu s 'a  putut face totdeauna după necesi
tăţile momentului, căci dese ori s’a  întâmplat să nu avem Ia îndemână 
serul necesar (aceasta mai cu seamă din cauza greutăţilor de transport).

7) Dintre aceştia facem o menţiune specială pentru cazul 23, o 'femee de 
50 ani. care a intrat în spital în a 7-a zi de boală, căreia nu i-am putut aplica 
serul decât a doua zi dela internare când a şi murit De aceea vom face ab
stracţie de acest caz.
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De acelea numai în 3  cazuri seroterdpjcţ a  putut fi aplicată relativ precoce 
(în a  3 -a  slcru a  4 -a  zi ide boală). Pie de aiftă parte, unii dintre boi- 
navi s’au internat târziu î n ;spital.

Serul a  fost in jectat' intramuscuiar, în cantitate ,de 100  cc, pe 
zi, câteva zile consecutive, de obioeiu 3— 5 z i le 8) . '

In afara de cazul 24 , celelalte 7  cazuri s au terminat toate prin 
vindecare. Nu am putut observa Ia nici unul din aceste cazuri vre-a 
influenţare netă a  curbei febrile prin seroferapie; am avut impresia 
că febra şi-a urmat cursul ei natural până Ia defervescenfă. După cum 
se poate vedea şi din Tabloul III, ifaza acută a boalei nu aT ost scurtată 
în nici unul din cazurile astfel tratate.

Am urmărit miersul curbei febrile mei ales da începutul expe
rienţei noastre; mai târziu am căutat să stabilim alte criterii după cari 
să judecăm eficacitatea terapeuticei întrebuinţate.

Astfel am, căutat să vedem în ceunăsură erau influenţate dispneea 
şi pulsul. Nici tacbipneea şi nici tachicardîa nu au fost evident modifi
cate; acestea au mers în genere paralel .cu temperatura şi* nu cu trata
mentul aplicat. _

Am căuiat apoi, pe cât ne-a fost posibil, să întrevedem momen
tul terminării procesului de resorbţie a  focarului pneumonie. Pentru o - ,  
ceasta ne puteam folosi de două metode: metoda clinică (sfefacusfică), 
metodă care. nu ne putea da decât rezultate aproximative, însă care eră 
uşor de pus în practică şi metoda radiologică, mai sigură, dar mai greu 
de realizat, deoarece bolnavul ar fi trebuit examinat zi Ia zi.

Numai în 3 cazuri (5 , 9 şi 2 2 ) dispariţia semnelor ascultătorii s a  
făcut într’un timp mai scurt (2— 5 zile) şi numai Ia unul din acestea 
(2 2 )  fenomenul a  fost confirmjat radiologie. In celelalte cazuri, timpul 
a variat dela 10— 14 zile.

Ca complicaţii, numai la doi din bolnavii trataţi cu ser polivalent 
a  apărut o pleurifâ uscată. Numai în cazul 8  am notat semne nu prea 
accentuate de maladie serică (prurit, erupţie urticarianâ), cari de altfel 
au dispărut complect în scurtă vreme.

Mortalitatea pentru aceste cazuri tratate cu ser antipneumococic 
polivalent a fost de 1 2 ,5 %  9) .

Dacă după aceste consîderaţiuni am face pe de a parte bilanţul efi
cacităţii seroterapiei polivalente în pneumonie, iar pe de altă parte am 
socoti inconvenientele seroterapiei în genere —  cumi ar f i: maladia se
rului, sensibilizarea organismului pentru serurile shăine, introducerea de 
albumine beterogene într’un organism bolnav cu un grad oarecare de 
desechilibru umoral —  am putea conchide că  în cazul utilizării serului 
polivalent avantajele sunt relativ minime.

________________ *
8) In cazul 24 am injectat o cantitate mai mare de ser t In total 700 ce. 

Bolnavul a făcut o formă severă de boală, cu pneumonie migratorie sucombând 
după 32 zile de boală cu fenomene meningeale şi de miocardită.

9) P ro f N. Gh. Lupt* (N. Gh. Lupu  şi St. C hisar — Le traitement des
pneumopathies agues pneumococciques par le sirun antipneumococcique poli
valent Bull et mim. Soc. Mid. H8p. Bucarest, 1941, p. 156) rezervă tratamentul 
cu ser polivalent pentru cazurile grave, cu intoxicaţie profundă. Autorii au ob
servat sub influenţa seroterapiei o tendiţă la scădere a febrei, o diminuare, a 
cianozei şi pulsului, ca şi a fenomenelor toxice nervoase. *
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La 8  din bolnavii noştri am încercat tratamentul cu un produs 
sulfamidat —  „Gombardol“ Boehringer —  pe care I-am avut în far
macia spitalului, procurat de Minister.

Gombardol-ul, p-aminobenzensulfamidâ, conţine 0 ,3 0  gr. sub
stanţă activă pentru tabletă.

'  In interpretarea rezultatelor terapiei ne-ăm condus după aceleaşi 
principii ca  şi în cazul seroterapier.

' In majoritatea cazurilor, chimioterapia a  fost aplicată relativ târ
ziu, în a' 5 -a  zi de boală,- numai într’un singur caz am putut interveni 
în a  3 -a  zi. -

Am administrat în general 6  tablete pe zi - în trei doze, deci 
1 ,8 0  gr. substanţă activă zilnic. Doza a  fost repetată până Ia căderea 
febrei. Cantitatea totală întrebuinţată pentru un bolnav a variat dela 
3 ,6 0 — 7 ,2 0  gr.

Ca • şi în cazul seroteiupiei, nu am avut implresia că  variaţiile 
curbei termice ar fine atât,de influenţa substanţei chimice, cât de mersul 
natural al boalei. O  curbă tipică din acest punct de vedere este a  
cazului 12  (perfect comparabilă cu aceea a  bolnavului C . I. —  cazul 
8 —  fa care am administrat ser antipneumococic). In a  5 -a  zi de 
boală, în afara oricărei terapeutici specifice, curba termică desenează ' 
un croşet de cădere până Ia 3 8 ° 5 ;  dacă chimioterapia ar fi intervenit 
în a 4 -a  zi de boală, această scădere ar fi putut fi atribuită acesteia. 
Irisă în mersul ei ulterior, temperatura urcă din nou aproape de 40° 
şi , se menţine Ia aaesf nivel cu toată administrarea zilnică de 1 ,8 0  gr. 
Gombardol, pentru a cădea brusc, critic, în a  9 -a  zi de boală.

. De asemeni, nici starea de dispnee şţ nici curba pulsului nu au 
fost influenţate în mod evident de această terapeutică.

Geeace însă a  constituit o acţiune favorabilă foarte clar eviden
ţiată, a fost rapiditatea fenomenelor de rezoluţie în faza post-febrilâ a  
boalei. Durata de rezoluţie a fost în medie de 2 — 4  zile (Tabloul IV ), 
confirmată de radiologie în două cazuri, cu; toate că la doi din bolnavi 
procesul de hepatizaţie cuprindea amândoi lobii pulmonuluî stâng.

De asemeni fenomenele subiective ale bolnavilor şi starea lor ge
nerală s au ameliorat apreciabil în perioada acută a  boalei după admi
nistrarea sulfamidei.

Complicaţii uşoare (pleurite) nu au fost observate decât în două
cazuri.

Toţi bolnavii astfel trataţi s*au vindecat, iar .accidente de intoxi
caţie nu am  observat Ia nici unul '(acest din urmă fapt ar putea fi da
torit şi faptului că  am utilizat doze inu prea mari).

In general acţiunea sulfamidei ni s a  părut mai mulţumitoare 
decât a  serului polivalent10) .  -

10) Cercetările noastre relativ la tratamentul cu Gombardol a pneumo
niei sunt în curs; datele definitive relativ la această chestiune vor fi comunicate, 
cu altă ocazie.
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' ,  Asociaţia de ser şi sulfamidä nu am a’plicai-o decât în două ca
zuri; deoarece aplicarea acestei metode s a făcut târziu (in a  7 -a  şl 

,a  1 1 -a  zi de boală), iar bolnavii nu au prezentat o formă gravă de 
boală, nu putem trage nici o concluzie.

De asemeni nu ne-am putut forma o părere relativ la tratamentul 
cu .Cforură de Sodiu 2 5 % , întrebuinţai numai în două .cazuri, din care 
unul s’a  terminat mortal11). Atragem doar atenţia asupra faptului că  
tratamentul trebue în mod imperios precedat de dozarea clorurilor în ser 
având în vedere posibilitatea unei reîenfii uscate de cloruri. La amândoi 
bolnavii noştri, clorul sanguin era în limite normale.

1. L’étude présente'a été faite sur 32 malades de pneumonie franche lobaire 
à pneumocoques.
•» 2. Leur étude clinique nous a montré une plus grande fréquence chez les

militaires (recrues) et pendant les mois du printemps (Mars et Avril). Le frisson 
initial a manqué dans plus d’un tiers des cas et l’herpès a été présent seulement 
dans presque un quart. Une hiperesthésie cutanée intense, par réflexe viscéro- 
cutané, a été observée chez deux malades. La défervescence critique a été ob
servée en 60%  des cas; la flèvre a duré un nombre impaire de jours aussi 
fréquemment qu’un nombre paire. Dans quelques cas on a remarqué une courbe 
vagotonique du pouls. La vitesse de sédimentation des globules rouges a été 
extrêmement accélérée. La lobite pneumonique fut localisée plus souvent dans le 
poumon droit, surtout dans le lobe supérieur de celui-ci. La mortalité globale a 
été de 12,5%.

3. Parmi les critériums d’interprétation des résultats de la thérapie dans 
la pneumonie, nous avons préféré l’action de la médication sur le temps de 
résolution du foyer pneumonique.

4. Le sérum antipneumococique polyvalent utilisé en 9 cas ne nous a. 
pas donné des résultats apréciables: ta courbe thermique, celle du pouls, la 
dyspnée ont été trop peu ^influencées. La durée de résolution du foyer pneumoni
que n’a pas été évidemment raccourcie.

5. Chez 8 des malades nous avons expérimenté un produit sulfamidique 
(Gombardol Boehringer) qui. nous a donné des résultats supérieurs à la sérothé
rapie. En général la période de résolution a été beaucoup raccourcie.

1. Unser Studium wurde an 32 Kranken mit genuine Pneumonie gemacht*
2. Das klinische Studium dieser Fälle zeigte ein häufigeres Vorkommen 

bei WehrmachtsangehSrigen (Rekruten) und besonders in den Frühjahrsmonaten 
(März und April). Der einleitende Shüttelfrost fehlte bei mehr als einem Drittel 
der Fälle, Herpes war beiläufig bei einem Viertel vorhanden. In' zwei Fällen 
wurde eine ausgeprägte Hauthyperästhesie durch einen viscero-sensiblen Reflex 
beobachtet. Die Temperatur fiel in circa 60%  kritisch; das Fieber hielt eine 
unpaarige Zahl von Tagen genau so lange an als eine paarige Anzahl. In einigen 
Fällen sah man eine vagotomsche Kurve des Pulses. Die Senkungsgeschwindigkeit 
war im allgemeinen äusserst beschleunigt. Die pneumonische Lobitis lokalisierte 
sich häufiger in der rechten Lunge, mit Vorliebe im Oberlappen derselben. Die 
Durchschnittssterblichkeit war 12,5%.

3. Von den Kriterien der Auslesung der terapeutischen Ergebnisse haben 
wir die Wirkung der Medikation auf die Resorbtionszeit des pneumonischen 
Herdes vorgezogen.

4. Das in 9 Fällen angewandte polyvalente Pneumokokkenserum gab uns 
nicht bemerkenswerte Ergebnisse; die Témperaturkurve, die des Pulses, die

11) Schols (D. med. Wschrift-, 1930, pag. 1555) recomandă injecţia intra- 
yenoasă cu Na CP 25%  100 cc. Defervescenţa s’ar produce în 24 ore dela injec
ţie. încercările noastre nn ne-au dat aceste rezultate, poate şi din cauză că 
dozele întrebuinţate au fost mai mici i20-40 cc.'. '



Atemnot wurden nicht sichtbar beeinflusst. Die Dauer der Resorbtion des pneumo
nischen Hardes wurde nicht klar verkürzt.

5. Bei 8 Kranken haben wir ein Sulfamidenpräparat versucht (Gombardot 
Boehringer), welches uns bessere Ergebnisse als die Serumtherapie gab. Im 
allgemeinen war die Resolutionsperiode stark verkürzt.

1 . Le nostri indagini sono state eseguite su 32 malati di polmonite netta
lobare. •• .

2. Lo studio clinico, di questi ci ha dimostrato una maggiore frequenza 
ai militari (reclute) e specialmente nei mesi di primavera (Marzo et Aprile). 11 
brivido iniziale non è stato osservato circa ad un tèrzo . dei casi ; in quanto 
allterpete è stato osservato circa ad un quarto dei malati. Üna iperestesi cutanea 
spiccata, per riflessione viscero-cutanea, è stata osservata in due casi. La febbre 
è diminuita in crisi in circa 60°/0 dei casi ; la febbre si è mantenuta un numero 
di giorni impari oppure un numero di giorni pari. In certi casi si è constatata 
una curva vagotonica del polso. La velocità di sedimentazione è stata general
mente acceleratissima. La lobite pqeumonica si è localizzata più spesso nel pol
mone destro, preferibilmento nel lobo superiore di questo. La mortalità globale 
è stata di 12,5°/o.

3. Dai criteri di interpretazione dei risultati nella polmonite abbiamo pre
ferito quello dell’azione dei medicamenti rispetto al tempo di estinzione del 
focolare pneumonico. ’

4. Il siero antipneumonico polivalente adoperato in 9 casi, non ci ha dato 
risultati soddisfacenti ; la curva termica, quella del polso, la dispnea non sono 
state visibilmente infuenzate. La durata della estinzione del focolare pneumonico 
non è stata visibilmente diminuita.

5. Ad un numero di 8 malati abbiamo provato un prodotto sulfamidico 
(Gombardol Boehringer) ehe ci ha dato risultati notevolmente superiori alla siero- 
terapia. In generale il tempo di risoluzione è stato di molto diminuito.

N
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ENTERITE —  ENTEROCOLITE —  
DIAREE -  DISENTERIE— PUTRE- 

FACŢIUNl INTESTINALE

B IOFERMENT
culfurâ lichida purâ de fermenţi laefld
Vj-1 flacon de 2 .ori pe zi, cu 
puţinâ apâ zaharata.

CHIMIOTERAPIA ANTISEPTICA 
CLORATĂ —  SPĂLATURI —  
PANSAMENTE —  GARGARISM

D A K Y N O L
comprimate de 0  gr. 20

2-12  compr. la 1 litru de apâ, 
dupâ caz. Igiena intimâ: 1-2 compr. 
la un litru de apâ.

STĂRI NERVOASE —  INSOM
NII —  AGITAŢIE —  EMOTIVI
TATE—  TURBURĂRI DE MENO

PAUZA

P A S S IC A L M IN E
Lichid

2-3 lingurile pe zi, In infuzie caldâ 
de te) sau numai In apâ.

ANEMII —  DEBILITATE — CON
VALESCENŢE —  SURMENAJ —  
INAPETENŢA —  LIMFATISM

CYTOTONINE
Elixir

2 - 3 linguriţe sau linguri pe zt, dupâ
vârsta, înaintea meselor._________

ARSURI —  ERITEM E*—  EC
ZEME —  PRURIT —  FISURI 

ANALE —  HEMOROIZI

D E R M O P H Y L
pomadâ cu bazâ de ol. (ecoris 

In pansamente.

REUMATISM —  ARTRITISM —  
OBEZITATE —  GUTĂ —  GRA- 
VELA RENALA Şl HEPATICĂ

S O L V A R T H R O L
granulat efervescent

3- 4  linguriţe pe zi, cu apâ rece di
mineaţa, inainiea meselor şl la cul-

Noua chlmoterapie antl-infecţioasă polivalentă pe cale bucală

S U L F A M I D O L
Comprimate de O gr. 25 de para-amldobenzolsulfamid

Gonococcie: b leno rag ia  a c u tă  şi c ron ică  
Vulvo -  vaginitâ g o n o c o c ic ă .  Com plicatiunile  
g o n o c o c lc e :  s a lp in g o -o v a r ' t ă - a n e x i tă -m e t r i tă -  

“ - pelviperitonită, etc...

Streptococcie-Stafi ococcie-Co ibaciloză 
P n e u m o c o c c i e - M e n i n g o c o c c i e

S t a r  in e c ţ  oasr* c r i p t o g e n e t i c e  
A D U l TI 6 - 1 0  c o m p r i m a t e ’ pe zi.

Reprezentanţa exclusiva: „ S P E P H A R " laboratorul de produse farmaceutice 
Marcel hott 2 bis, Str. Prof. Ion Bogdan-Bucureşti III. — T oe fon  211-78



laboratoru l de Igienă Tulcea 
Medic Ş e f: D-r S. Surugiu

UN CAZ DE ELEPHANTIAZIS 
LA AMBELE MEMBRE INFERIOARE

de »

D -r S ’ SURUGIU ~

Boala numită Elephantiazis-ul Arabilor determinata de un vierme 
microscopic numit Filaria Bancrofti, Filaria nocturna sau Filaria san- 
guinîs homînis, în Europa, deci şi în ţara noastră se întâlneşte foarte 
rar. Ea este o boală foarte frequentă în regiunile tropicale, iar cazu
rile întâlnite la noi, au drept origină a infecţiei acele regiuni şt anume 
cu insectele vectorii importate la noi accidental.

Aceste insecte şi anume: Missomia Rosst, Pyretophorus costalis, 
Culex pipiens, Culex fâtigans, Culex Skubei, Stegomia calopus, M an- 
sonia africana, şi poate altele, servesc Filariei drept gazdă intermediară, 
gazda definitivă fiind omul. (După Dules Courmont, Ch. Lesieur şi 
A. Rochaix).

Mecanizmul procedurei boaler este ca  în malarie: insecta prin 
înţeparea individului atins de Filarioză, odată cu sângele supt se in
fectează cu Filării, iar după un ciclu evolutiv în corpul insectei, para
zitul este transmis prin înţepare indivizilor sănătoşi.

La nivelul înţepăturei parazitul începe al doilea ciclu de dezvol
tare, înmulţindu-se, invadează sistemul limfatic al reghmei, infectează 
fot sângele întregului organizm, făcând o adevărată septiaemie, care 
este pronunţată la periferie, mai ales în timpul nopfei. Leziunea di
formată, care caracterizează boala, prin hipertrofia ţesuturilor, se in
stalează de regulă în vecinătatea punctului de inoculare, putându-se 
totuşi instala şi cu totul în altă regiune a corpului, mai des Ia membre, 
scrot, mamele. . ;  -

Medicaţia este râu pusă la punct, ea  constând din preparate cu 
bază de arsenic, chinină, etc.

Indiferent de tratament, procesul hipertrofie local, nu poate fi. 
decât cel mult oprit şi un filariozic chiar vindecat de infecţia parazitară 
din sânge, rămâne definitiv infirm.

Pentru acest considerent, pentru faptul rarităţii cazurilor Ia noi
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în fără, cât şi pentru aspectul clinic rar, nu este lipsii de interes pu
blicarea cazului de mai jos. O  descriere fidelă a  diformaţiilor în cazul 
nostru, nepufând echivala cu o înregistrare fotografică, redau în hei 
clişeie înfăţişarea bolnavului nostru.

Descrierea cazului;

. Sp. B . Ar., de 22 ani, din Tulcea, reformat delà serviciul militar, fiind 
infirm de ambele membre inferioare, in Noembrie 1942, este chemat pentru 
revizuire. Colegul D-r P . Maximilian îl  vede, şi-mi face cunoscut cazul; exa- 
minându-1 constat că este acelaşi individ, pe care îl  studiasem în anul 1932, cu 
regretatul coleg D-r 0 . Ciacarof, de astădată având o altă înfăţişare.

Antecedente heredo-colateraler
Tatăl moft la etatea de 70 .ani, rus de origină; ' mama româncă, trăeşte, 

are 65 ani, este sănătoasă; are 2 fraţi, unul de 45 ani, având 7 copii, altul 
de 37 ani, având 3 copii, toti normali, sănătoşi. In  familie nu sunt semne - 
de heredo-sjfilis.

Antecedente personale. ţ
Născut la termen ; copilăria normală, n’a suferit de nicio boală infecto

contagioasă sau intercurentă, până la 14 ani, când s’a ivit boala actuală ; 
nici după această vârstă nu a mai suferit de altă boală. Delà 7 până la 14 
ani, a păscut oile la câmp.

Istoricul boalei actuale şi starea prezentă.
Iu vara anului . când a împlinit 14 ani, aflându-se cu oile pe malul 

Dunăreij a simţit într’o zi o senzaţie, ca şi cum i-ar f i  trecut ceva prin pi
cioare în dreptul maleolelor externe a ambelor membre inferioare, după care /  
a început să simtă durere şi usturime.

După câteva ore la maleola externă dreaptă, i-a apărut o tumoretă cât o 
nucă de măre, şi care după o. zi s’a mărit cât o mandarină. La trei a le  a 
constatat o tumoretă şi la articulafia tibio-tarsiană stg.

Ambele tumori au tot crescut evoluând în sus pe gambă, prinzând după 
3 luni de zile, gambele ambelor membre inferioare şi laba picioarelor.

A consultat în acest timp mai mulţi medici, cari i-au făcut injecţii, i-au 
dat diferite medicamente intern. Rezultatul a fost nul şi hipertrofia a pro
gresat până la  stadiul actual, oprindu-se în acest stadiu acum 2—3 • ani.

In timpul rece se simte bine, iar de prin luna Mai, pielea regiunilor 
■ tumefiate, se înroşeşte şi ţesuturile devin foarte dureroase, până în luna Au
gust sau Septembrie, când roşeata dispare, şi durerea.

Are mersul foarte anévoios. Circomferinţa membrului inferior drept în 
treimea mijlocie a gambei este de 79,50 cm., iar cea stângă de 76 cm.

Date antropometriee.
înălţimea 1 m. 84 cm.; Perimetrul toracic 92 cm.; Greutatea 115 kgr.; 

Pulsul 68; Toate organele şi funcţiunile normale.
Hemograma.
Globulele roşii 4.560.000 pe mm. c .; Hemoglobina 750/ol Globule albe 

7_200 pe mm. c. ; Formula leucocitară: Polinucleare neutrofile 48 la  sută., eosino- 
filè 22 la  sută,, bazofile 1,50 la sută, mononudeare 6 la  sută, limfocite 22,80 
la gută.

In sânge nu se găsesc filării. B . B . Wassermann, negativ.

Nici acum, nici în .aniul 1932 ; nu s’au pulul găsi Filării în sânge.
Cu loale acestea, avându-se în vedere modul instalărer, evoluţia boafei, 
eozinofilia din sânge, aspectul clinic, cu diformaţiile caracteristice, ne 
Facem să admitem aă este un caz de Elephantiazis' parazitar, transmisa 

-  ae o insectă importată accidental cu  yr'un vapor.









de p enibilă. In rheumatism 
muscular Pomadâ de Diplosal.

10 comprimate 
20 comprimate

C. F. Boehringer & Soehne G.m.b.H.
Mannheim-Waldhof •
Reprezentant pentru România i

Ru do l f  F o r e k ,  B u c u r e ţ t i  I I I ,  Strada General Eremio Grlgoretcu, ( ,



Limite larg' de dozare. -  

Hu dă obişnuind chiar după

o utilizare îndelungata.

. . .  r u d o i f  f o r e k
B-orexentanl penltu



Probleme medico-sociale

PROBLEMA ACTUALA A INSULINEI IN ROMANIA
In România, insulina se importa din diferite state producătoare, 

[insulina fabricată în fără, precum odinioară de Institutul de sub Di
recţia D-Iui Prof. D-r I. Nifescu, nu acoperea trebuinfele interne. Cu 
atât mai puf in azi, când nu se mai poate importa prin liberă con- 
ttirenfâ şi, când cantitâfile existente sau cari reuşesc să pătrundă în 
fără, sunt speculate în mod sălbatec, mai rău ca aurul Ia bursa 
neagră. S a ajuns până Ia 4 0 0 0  Iei o fiolă. Nemulfumirea este ge
nerală. Un distins confrate din Capitală, . el însuşi diabetic, se gân
deşte să înfiinfeze o Ligă a  diabeticilor, cari să-şi apere viafa şi inte
resele.

D-l D -r Gruia Ionescu, consilier tehnic al M-teruIui Sănătăţii, 
un specialist în materie şi cunoscător adânc al acestei probleme oare 
depăşeşte cadrul medical şi capătă un caracter social, a  expus nece
sitatea fabricaţiei în }ară printr’un regim proîecfionisi, ale cărui ele
mente ar fi în primul rând fixarea de Minister a  unui pref de vân
zare bazat pe analiză de preturi; —  monopolizarea produselor de aba
tor necesare; —  crearea unui1 venit Casei Sănătăţii şi Statului care va 
aduce fondurile necesare,. Insulina fabricată în fără, va asigura canfifăfile 
trebuincioase şi pe cost mai pu}in, o bună parte de economii realizân- 
du-se din suprimarea cheltuielilor de reclamă şi eşantionaj. Până 
atunci regimul alimentar va trebui adaptat la cantitatea de insulinâ re
dusă, ca să se facă economie de produs şi să nu se administreze decâL 
cantilafile strict necesare, bolnavul ne mâncând ca un om sănătos, grafie 
administrării unui exces de insulinâ.

Deocamdată, Ministerul a blocat cantifâfife de insulinâ aflate în 
{ară şi intenţionează să instituie un monopol de stat al fabricafiei în 
fard printr’un decret-lege afiat pentru moment în starea de proiect, redată 
mai jos.

BLOCAREA INSULINEI

Pentru a  se asigura bolnavilor- insulina de care au nevoie, Mi
nisterul Sănătăfii a  dat-următoarea decizie: ^

Art. 1. — Insulina, sub orice formă s’ar găsi, se blochează în repre- ■ 
zentanţe, laboratorii, depozite şi farmacii. Reprezentantele, laboratoriile şi de
pozitele sunt obligate a livra insulina farmaciilor, iar farmaciile publicului.

Aceştia în termen de 5 zile dela publicarea prezentei deciziuni, trebue 
să anunţe Ministerul Sănătăţii, direcţia farmaciilor, cantităţile de care dispun.

Art. 2. — Reprezentantele, laboratoarele şi "depozitele de medica
mente, vor tine un registru evidentă de cantităţile importate, fabricate ş i ,  

..vândute. :

f
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Farmaciile nu vor putea elibera insulina decât pe baza de prescrip- 
tiuni medicale, care trebue să prevadă numele şi adresa pacientului, şi cari 
vor f i  reţinute şi dosariate de farmacişti. ’
, _ Farmaciile vor ţine un registru evidenţă de cantităţile de insulina, pe
baza de facturi şi eliberate pe baza de ordonanţe medicale, care ordonanţe vor 
f i  transcrise în registrul de copiat, conform art. 16 din regulamentul de func
ţionari, organizare interioară şi control al farmacilor.

Drogheriile de orice categorie nu au dreptul de a deţine şi a manipula 
■insulina.

3* ~  Preţul de vânzare al insulinei se fixează de Ministerul Să
nătăţii prin Comisia de preţuri, pe baza fişelor de calculare a Casselor im
portatoare sau laboratoarelor de fabricare.

C a consecinţă, Ministerul a  şi pus în vânzare Ia preţ controlat 
câteva milioane de unităţi de insulina. _

PROECT DE DECRET-LEGE PENTRU INSTITU
IREA MONOPOLULUI DE STAT AL INSULINEI

-Pentru a soluţiona radical problema insulinei —  pe plan medical, 
economic şi naţional —  Ministerul studiază înfiinţarea unui monopol de 
stat, ale cărui. idei călăuzitoare ar fi următoarele:

Art. 1. — Se instituie Monopolul de stat al insulinei, care va privi 
fabriacrea, -depozitarea, controlul şi distribuirea insuliuei după normele pre
văzute în prezenta lege.

Acest monopol se exercită prin Cassa Sănătăţii.
Art. 2. —- Acest monopol se întinde asupra tuturor produselor far

maceutice, denumite insulina şi protamin — zinc ■— insulină, cum şi a tuturor 
preparatelor conţinând atari substanţe.

Art. 3 . — Dreptul de fabricaţiune poate f i  concesionat pe bază de con
venţie, atunci când Cassa Sănătăţii va găsi ca este util pentru asigurarea unei 
producţii permanente şi îndestulătoare a nevoilor Statului. .

Art. 4 . — In interesul fabricaţiunei insulinei, se instituie prin acest
D. L. dreptul de exclusivitate al Statului, de a ridica din abatorii de orice
categorie din ţară, viscerele sacrificate ale animalelor.

Toate abatoriile din ţară vor f i  obligate să păstreze şi să livreze la  
cererea Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, toate viscerele animalelor 
ce s’au tăiat în acele abatorii, la preţul oficial cu ridicata a cărnii anima
lului respectiv. « ^

Art. 5. — Dela data promulgării prezentului Decret-Lcge,' nici un pro
dus străin de acest ifel, nu va putea intra în ţară decât în cazul în care
a depus taxele stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru importul insulinei în • 
favoarea Administraţiei Cassei Sănătăţii.

_ Art. 6. — Preţul de vânzare al produselor cu insulina va f i  fixat de o 
Comislune de preţuri numită de Ministerul Sănătăţii, care în calculul său va 
putea deroga^ dela dispoziţia legii pentru fixarea beneficiilor maxime.

Această comisiune va stabili şi preţul produselor de insulină fabricate 
pentru export, la stabilirea cărora va ţine seamă de preţul pieţelor străine.

LATRINELE Şl RESTAURANTELE 
DELA CAILE FERATE ROMANE

Dăm întâietate latrinelor, penîrucâ starea restaurantelor din gări 
a început să se amelioreze.

Starea igienică a  latrinelor din numeroase gâri, constituie un 
atentat Ia sănătatea publică şi o ruşine naţională; — . cu toate că 
C- F- R. au numeroşi medici, cari fac serviciul în gări şi inspecţii 
pe linii. Recent ne-a  atras atenţia asupra celor din Bucureşti, D-l E.
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Marian, fost Secretar General al Economiei Naţionale; Ie-a denunţat 
halul în care funcfionează, D -l D-r Cădere, Inspector general sanitar 
central; le-am constatat noî cu ocazia inspecţiilor ce , facem, în cali
tatea noastră de Membru al'Consiliului Sanitar Superior; le vede'toată 
lumea care călătoreşte pe căile ferate române. Până acum câfiva ani, 
la Expresul care venea din străinătate, la Dimbolia personalul de serviciu 
străin ridica prosopul şi hârtia igienică dela closetele vagoanelor, pe cari Ie 
lua în primire personalul românesc şi în această stare le conducea până 
ki Bucureşti. Nu ştim cum se petrec lucrurile aCum, când traficul in
terna} iondl este redus; poate că-se închid de tot pe parcursul românesc 
Pe liniile laterale, situa}ia este şi mai tragică. In gara din Corabia 
situată pe malul Dunării; hasnalele- erau pline până la nivel. In mai 
toate, urinele revărsate le împiedică accesul. Mirosul special se simte 
mar puţin, căci este mascat de o altă odoare şi mai nesuferită prin 
aecompozifia materiilor organice.

De altfel aceste dependinfe cari aparfin căilor ferate române, 
nu sunt singurele cari se prezintă în această stare. Cu ocazia consul-

or speciale date la. sale de echipele de medici specialişti, inaugurate 
de o testa conducere sanitară din trecut, care urmărea idealul ca fie- 
oore casă dela }ară să aibă latrina ei, apropierea de privata instalată 
in curtea uner- şcoale primare din corn. Şegarcea care cuprinde şi 
un domeniu regal, era interzisă de mormanele de fecale depuse de jur 
împrejur. Iar m vara trecută la inspectarea unui Sanatoriu de tuber- 
cuioşi din̂  judeţul Olt, am constatat că fecalele, revărsate pe o mare 
întindere în jurul pufului de decantare, înfundat de câfiva ani, consti
tuiau o adevărată mlaştină pe care creşteau roiuri de ţânţari, pe a  
căror seamă se punea şt o epidemie de paludism care bântuia printre 
bolnavi şi personal. La fel, multe din jnstituţiunile noastre sanitare 
ae stat laşa pe planul al doilea starea acestor anexe, după care ca şi 
dufpa aceea a bucătăriei se poate judeca igiena unei locuinţe.

PROBLEMA FAINEI Şl A PÂINEI
\ Această problemă este de actualitate, fiind pusă de starea de 

războtu. La noi, ca  -şi peste tot. Este desbălută în întregul ei, într’un / 
articol publicat în „Bucovina Medicală" No. 1/1943, de D. D-r 
Maria Maxim, din care extragem esenţialul şi adăogăm anumite con- 

■ sraerafiuni personale, complectând lanţul făină-pâine-consumator, din 
timp de pace şi timp de râzboiu. . «

Mai întâi, reducerea cantitativă a rafiei de pâine de consumat, 
variabilă în timp de pace după popor şi individ, creaiză stări de de- 
nufrifie, precum şi condiţii noui de alimentaţie, cari produc alte desa- 
vantagii. Consumatorul va fi nevoit să găsească în alte alimente sur- 
pkrsul necesar, de calorii, cesa ce nu se petrece fără influenţă asupra 
echilibrului său nutritiv. Pe plan economic, aceasta produce de asemenea 
perturbări. Influenţează şi planurile strategice ale ţărilor beligerante, 
cari urmăresc cucerirea sau distrugerea recoltelor de pe câmp (atacul 
rusesc asupra ţării noastre în Iunie 194 0 ), a  depozitelor de cereale, 
interceptarea Isvoarelor şi a căilor de aprovizionare ş. a.

Dar mai ales calitativ, acţionează noua făină produsă şi pâinea 
consumată în asemenea condifiuni.

i
o
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j  Mat înainte, grâul, care se transforma în făină, era ales,, cură- 
fat de corpurile străine, cel alterat îndepărtat din consumafie şi afectai 
alfor  ̂trebuinţe; —  d,n 100  kgr. grâu se scoteau circa 3 0  kgr. pentru 
faina de patiserie 6 0  kgr. pentru pâine albă, 8 0  kgr. pentru pâine 
neagra. Astazi, se fac extracfn de 95— 98°/o pentru o pâine din făină 
integrala, din care nu se mai îndepărtează impuTătfle, aşa că  în com- 
pozifia ei intra seminie de măzăriche, de neghină sau tăciune în pro-
POrf'e  u  ,10— 12/o- cari au influentă vătămătoare asupra organismului.

Mar .citam, ca compoziţie chimică, făina de 60— 6 5 %  extracţie 
conţine /U— 8 3 /o subştanfe amidonoase şi 1 ,0— 1 ,7 %  aciditate, ne
când cea integrală^ confine numai 5 0 — 5 2 %  amidon şi 3 ,5 __4 ,4 %
aciditate, precum şt gluten (substanfe proteice) în proporfie ’ mult'  mai

tegrafe ~~ ^  vaIoarea nuWtivâ a  fainei m -

Consecutiv acestor modificări în compoziţia făinei integrale, pa- 
niticatia sutere, la procesul fermentaţiei acide se adaogă producerea de 
acid tactic prin prezenfa microorganismelor de pe fărâ|e, care creşte 
aciditatea aluatului şi întârzie evaporarea apei din miezul pâinei, ceea ce 
dictează supravegherea coacerii care ^irebue făcută cu încetei şi ţa 
temperaturi moderate (ca să nu se facă coajea înainte de a se fi 
evaporat apa din miez sub 4 0 % ,  şi să nu rezulte un miez umed şi 
cleios) De aceste consideraţii sunt obligaţi să fină seamă în primul 
rând brutarii cari cu autorizafie sau nu mai adogă cartofi sau foc 
amestecuri de fărne, dar particularii şi chiar făranii cari preferă tur
tele şi pâinea azimă mai uşor de copt,-de păstrat, sau mai gustoasă 
şi mai digestibilă.

Toate aoeste condifiuni noui creiate făinei şi pâinei din timp 
de războiu produc boli noui, o recrudescentă de enterite, de dizenterii, 
de stări anemice (prin denutrifia rezultată şi poate prin saponinâ, sub- 
stanfă hemolitică din neghină), de manifestaţii de ergofism (prin pre
zenţa de seca le comutam din neghină şi tăciune, care canfine ergofo- 
xină şi ergotamină —  şi de cari autorul articolului menţionat citează 
că din 3 0 7  probe de făinuri controlate, s a  constatat că 6 8  aveau un 
procent de 0 ,8 % , în Ioc de 0 ,1 % ;  şi afirmă că din probele pe făi
nurile din Bucovina, a  găsit la 3 0  de făinuri oercetate: 5 cu un pro
cent de peste 0 ;5 %  tăciune, 2 cu 0 ,2 % , iar neghină şi măzăriche 
în 8  cazuri). Personal am constatat în ultimul timp o creştere impre
sionanta a  cazurilor cu simptame anafilactioe de prurit, urtjcaria, oedem 
Quinque,. eczeme uscate, fenomene datorate unui proces de enfero- 
coiitâ şi contra cărora se pare că dau rezultate favorabile, masticafia 
prelungită cu insalivatia convenabilă a  bolului alimentar şi preparatele cu 
fermenfii cari ajută digestia amilolitică. -
» Practic, se recomanda de către Dí. D -r Maria Maxim, care a 

atacat astfel o problemă alimentară de vie acîivitate în fara noastră, 
mare producătoare de cereale şi consumatoare de pâine, să se anali
zeze făinurile dela tofi brutarii, în mod des şi repetat; să se impue 
morarilor să separe seminfele străine din cereale, iar morile fărăneşH 
să trieze grâul. '

Şi să se supravegheze, mai ales fabricarea pâinei în brută
rii, nu numai cantitativ ca în trecut, dar calitativ.

~ M. CÂNCIULESCU
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U R A L Y S O L
TRATAMENTUL DIATEZEI REUMATICE 
DIZOLVANT $1 ELIMINATOR PUTERNIC AL 

ACIDULUI URIC
Elementul fundamental al acestui preparat îl constitue Acidul 

Tlmlnic, dizolvantul natural al Acidului Uric.
Cifratul de Hexametllen-Tetramlnă şi Hexametllen-Tetra- 

mlna '•si ,nră dntisepsia căilor urinare şi biliare.
_ Dietlien Dlamlna funcţionează ca eliminator al Acidului Uric.

Carbonatul de Lltlnă activează dlureza. v
' Şenzoatul de Sodiu este antiseptic al aparatului urogenital şi 

colagog in litiaza biliară.

INDICAŢIUNI:
URALYSOL este indicat în toate maladiile urlcer

Artritism, Gută, Reumalisme, Gravelă, Hipertensiune,
Arterio-Scleroză, Colici hepatice şi nefretice, anumite
Dermatoze (Eczeme-Herpes), Cistite, Pielite, Nevralgii
Migrene, Urficarii .

FORMA $1 MODUL DE ÎNTREBUINŢARE:
URALYSOL se orezi tă sub formă de granule cu gust foarte 

plăcut şi s< ia în dozele următoare:
ADULŢI: Diminuata şi seara câte una linguriţă cu granule 

dizolvate într’un oahar cu apă.
COPII: Dimlnea a şi seara câte Vi linguriţă cu granule dizol

vate într’un nhar cu ană
In afecţiunile cronice, se va face in medio o cură de 12 zile 

pe lună: 'imăvara şi toamna 20 zile pe lună.

Laboratoires LOBICA — PARIS
Eşantioane şi Literatură:

Laboratoru l farm aceu tic ,LU TEŢ1A “ S. A. R.
103, Str. Toamnei, Bucureşti III, Tel. 22138



Tratamentul şancrulu moale
şi CO M PLICAŢ IILO R  SA LE  
Prin injecţiuni intramusculare

cu:

VACCIN ANTISTREPTQBACILAR
„NICOLAl ~ DANCII“

• din surse polivalente de Bacili Ducrey

V&CCIMJL ANTISTREPTOBACILAQ
Este foarte b i„ . tolerat N„ da îo c, „ ,d  7 * "
permiţând tratam entul ambulatoriu.

Prezentarea: Cutii cu 6 fiole â 2 cmc.

Medicamentul suveran al boalelor 
gasfro-inleslinale, de natură toxi-

inlectioasă, la copt! şt aduljt 
nu este decât

tf
L a c t o f « “ “

3 5  ani de existentă 
1 9 0 7 * 1 9 4 2

• c .  mod 1 , n im icirea a g en tfio j ^ r c r i b î e ^ ; " , " ^ 0" 1- ” 4“'1 »“
D O Z E :

COPIII pană la 3 ani o linguriţă la oră 
COPIII de la 3 ani în sus câle 2 linguri 

înaintea meselor
ADULŢII 3—4 linguri înaintea meselor.

Indicat în :  entcrite acute . rai, i „

f » l l ŞL  aaMti ’ * « « « « ,  acnee, 
llbacîloai I“ rc" nCU,0* ă’ “rticaria , c o -

E stetioa  F eţei

VACCIN  NIICROflACILAR AN TIACN EIG
C o n !.  D r .  S A R A Ţ E A N U

INDIC AŢIUNI: *
Toate formele pustuloase de ACNEE VULGARA facială 

Indkaţiuni secundare: ACNEE ROZACEE.
T o le ran ţă  lo c a lă  ţ i  g e n e ra lă  perfec tă

Pentru literatură şi eşantioane a se adresa
L A B O R A T O R  „ D r .  A .  B A N C IU ”

________ B U C U R EŞT I, Str. Regală No. 10 (Etaj) Tei. 584.29



Lecţie inaugurală *)

O disciplină nouă: Inframicrobiologia.
Un .mare maestru: Constantin Levaditi.

de

P rof. D-r S. NIC OL AU

Am. cinstea să deschid azi cursul Catedrei, nou creată, de inframicro- 
bîelegie:

Ce este inframicrobiologia ? Este ştiinţa ce se ocupă cu studiul viru
surilor microorganisme numite şi inframierobi.

_. Ce sunt inframicrobii ? Sunt agenţi patogeni infinit de mici, mult mai 
mici decât microbii, având dimensiunile cuprinse în general între 10 şi 200 
şi oare se comportă din anumite puncte de vedere biologice, diferit dei bacterii.

Sunt virusurile microbi? Microorganisme inferioare bacteriilor, virusurile, 
sau cum le numim azi inframicrobii, au fost consideraţi în decursul vremii 
în diferite feluri:

In 1889, Pasteur, cu ocazia cercetărilor sale fundamentale asupra tur
bării, afirma: ,,le microbe de la rage n’a pas encore été isolé, mais il  faut 
en admettre 1 existance“. ,,En resumé“ — spunea el — .,,tout virus est un 
microbe“.

Trei ani mai târziu, în 1892, Iwanowşky, lucrând asupra unei maladii 
a plantelor, mozaicul tutunului a reuşit prima experienţă de filtrare a virusului 
acestei boli.

In 1897, Loeffler şi Frosch au realizat trecerea virusului febrei aftoase 
prin filtre ce reţineau microbii şi aii conchiş afirmând posibilitatea filtrării 
anumitor microorganisme vii.

Problema era foarte interesantă, fiindcă Beijerink, care reuşise ca şi 
Ivranowsky să filtreze agentul patogen al mozaicului tabacului, atribuia boala 
aceasta unui contagiuni vivum et fluidum, unui element infecţios lichid, iar 
nu corpuscular ca microbii. •

Bauer însă, în 1904, experimentând a°upra unei maladii a malvaceelor 
înrudită cu mozaicul tutunului, a emis ipoteza că, agentul patogen nu ar fi 
un parazit, ci un principiu lichid, endogen, neanimat, reprodus de planta însăşi. 
Această concepţie endogenă de contagium fluidum et inanimatine se opunea 
formulei precedente de contagium fluidum et animatum.

Remlinger a adăugat o altă interpretare: virusurile ar fi unităţi vi
rulente intermediare între unităţile chimice — molecule — şi unităţile bio
logice — celule.

*) Din Lecţiunea inaugurală a  D -lu i Prof. S. N icolau, ţinută la C atedra  
de In fram icrobiologie  dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. -
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Neguri, Wiliam şi Lowden, Calkins, Prowazek, între alţii, au crezut 
ca virusurile ar putea f i  înglobate între protozoare.

.. .^n .1913—1915, San-b'eliee a pretins că virusurile nu ar f i  germeni
vu, ci principii toxice produsa de celulă.

Descoperirea lui Ţwort şi d’Hereile a bacteriofagului în 1915 şi 1917, 
a dat naştere la discuţii întinse asupra acestui agent ce omoară microbii prin 

' topire . ' . "
Enzimă? Diastază endogenă? Ferment sau Virus? De origină endogenă 

sau exogenă ? °  *
Discuţia genezei şi a naturii bacteriofagului s’a extins'şi la virusuri. 

S a  oreiat ipoteza factorilor ereditari, a genilor celulari aberanţi, pervertiţi 
şi care astfel interpretaţi de Wolmann, de H. J .  Muller, de Beer, în cazul Ijzei 
microbiene, ar .fi câştigat o curioasă autonomie, transformându-se în elementul 
contagios de sinucidere al speciei microbiene afectate.

Mutagenii transmisibili au mai fost invocaţi de Duggar şi Armstrong 
de Euler, pentru explicarea virusurilor plantelor; de Carrel, de Murphy, pen
tru ^interpretarea^ virusului anumitor tumori dela găină. Mai mult: Lwoff, în 
1931, a vrut să aplice ipoteza genetică a factorului ereditar la .numeroşi 
inframierobi numiţi de el ,,virus, geni“.

• Doerr însuşi, unul dintre s'avantii cei mai de seamă ce se ocupă cu 
stud'.ul virusurilor, a încercat să explice inframicrobii în general, cel al her- 
pesnlui în particular, ca substanţă ce rezultă din metabolismul viciat al celulei 
bolnave, substanţa de origine endogenă, produsă de însăşi • celula afectată.

Charles. Nicolle, pe de altă parte, a ̂  interpretat virusurile ca forme 
invizibile şi filtrabile, derivate din microbi din bacterii.

Intre timp S’a descoperit filtrabilitatea tuturor virusurilor cunoscute şi 
toată categoria acestor germeni luă numele de virusuri filtrante; dimensiile 
lor excesiv de reduse, le permite trecerea prin filtre. Extrema lor micime 
însă, împiedecă vizibilitatea "lor la  microscop, de unde le veni o altă denu
mire, de virusuri invizibile, în opoziţie cu bacteriile uşor colorabile şi vizibile 
cu mijloacele optice obişnuite.

Ambele denumiri sunt improprii: pe de o parte, există protozoare şi 
bacterii fiUrabile, şi care şunt total diferite de inframierobi; pe de altă parte, 
perfecţionarea mijloacelor optice şi a , metodelor de colorare au permis în 
ultimii ani, punerea în evidenţă cu a’ribute morfologice eorpusoulare nete, 
a vreo 50 de specii de inframierobi, care au pierdut astfel dreptul de a se 
numi invizibili; şi bacteria!agul intră în acest d n urmă grup.

Şi astfel, elementele patogene, zise odinioară uîtragermeni, ultravirnsnri, 
virus,uri filtrabile sau virusuri invizibile, sunt numite azi pe scurt, virusuri 
sau inframierobi.

Care sunt particularităţile inframicrobilor ce-i diferenţiază de microbii 
obişnuiţi ?

Mai întâi, micimea lor extremă, pe care am menţionat-o. Ea a permis 
trecerea virusurilor prin membrane de ultrâfiltru, ce erau reputate ca mijloe 
de separaţie între colo zi şi cristaloizi. înainte de experienţele lui şi ale mele, 
se ere ea că. numai substanţele în soluţie, pot traversa ultrafiltrele, cele în 
suspensie, ca şi eoloizii, nu. Noi am arătat încă în 1923, că şi virusurile, mar 
ter.e proteică vie, sunt ultrafiltrabile; microbii bineînţeles nu ultrafiltrează. 
Azi ultrafiltraţia a devenit metoda de căpetenie ce permite determinarea di- 
mensiiior corpus:ulare a inframicrobilor.

In al doilea rând, s’a constatat o particularitate interesantă a virusu
rilor; ele produc mai totdeauna în ţesutul viu infectat, incluzii celulare, ca
racteristice şi specifice fiecărei maladii. Se găsesc ineiuzii şi la omul, şi la 
animalul şi .a  pl nta infectată, bolnav de viroză.

Azi se cunosc peste 80 de viroze în care s’au găsit incluzii.
In al treilea rând, imuni'.atea provocată de virusuri e diferită în esenţa 

ei şi în mecanismul ei de producere, de starea refr ic.ară căpătată în urma 
unei vaccinaţii sau a rmei infecţii microb ene. In genere imunitatea lăsată de 
o viroză e accentua ă şi de lungă durată; ea e eminamente tisulară, după 
cum am arătat împreună cu Levaditi şi ia naştere d n conflictul între ţesutul 
sensibil şi virusul antigen viu, atenuat s .u  nu, însă niciodată mort. In
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contrast deci cu ceeace se întâmplă în lumea bacteriilor, în domeniul virozelor, 
nu se poate obţine imunizare decât; numai şi numai cu ajutorul virusului viu- 

-  ̂ In al patrulea rând, în timp ce microbii pot creşte pe medii de cul
tură moarte, din care vieata 'a fost suprimată prin diverse mijloace fizice 
(căldură, ^filtrat», iradiaţii cu ultraviolete, etc.), inframicrobii, virusurile, nu 
trese decât numai şi numai pe » medii ce conţin viëatà, pe medii constituite din 
ţesuturi sau celule vii. *

In afară de aceste diferente capitale, mai sunt o sumă de diferente de 
importantă secundară între virusuri şi microbi, diferente evidenţiate de acţiunea 
asupra acestor microorganisme a factorilor fizici, chimici sau biologici.

*
* *

După toate aceste date, revine întrebarea: ce sunt virusurile? Un. 
mod simplu de a le concepe, e acela ce l-am dat în tratatul publicat în 
1938 de Levaditi şi Lépine: *■'

Sunt germeni extrem de mici, puţin evoluaţi, având locul lor -pe pri
mele trepte ale scării taxinomice a microorganismelor ; sunt forme primitive 
de vieaţă, atât de incomplect organizate, încât nu-şi pot realiza singure 
metabolismul ; aceasta ar f i  explicaţia parazitismului lor obligator pe ce
lula vie. •

Iată deci_ ce sunt şi unde se plasează virusurile în scara taxinomică 
a vieţii. Iată şi de ce au fost numiţi inframicrobi — inferiori microbilor în 
structura lor, în evoluţia lor, în ierarhia din scara vieţii. Iar ştiinţa ce se 
ocupă cu studiul^ lor, ştiinţă nouă, e numită intramicrobiologia.

E  o ştiinţă nou, închegată numai în urma progreselor imense realizate 
in ultimele două decenii; s’î  făcut o avalanşă de descoperiri în acest domeniu 
nou, cu ajutorul unor tehnici noi şi cu un apareilaj şi el nou.

*
* *

In 1914, erau numai câţiva savanţi în lume ce abordaseră în lucrările 
lor studiul virusurilor; azi sunt mii. Pe atunci erau identificate numai 38 
de viroze; azi se cunosc peste 150 la om şi la  animale, şi încă pe atâtea 
la plante. Pe atunci, eram şi eu student, la această facultate şi, in mod 
vag aflam că există o maladie gravă ce se chiamă turbarea, şi o alta, rară 
de tot, variola; ambele produse de virusuri.

Insă noţiunea de virus era atât de obscură şi de misterioasă în acelaşi 
timp^ încât nu se insista asupra ei. In bactériologie se vorbea de microbii 
cinstiţi, vizibili uşor la microscop, colorabili cu metodele uzuale: de bacili 
letanici, tifici, dizenteriei, difteriei, tuberculoşi; de meningococi, gonococi, 
pneumococi, stafilococi, streptococi. Aceştia erau microbii frumoşi, bacteriile 
■tipice de care se ocupă, profesorul de bactériologie şi în America, şi în Franţa, 
şi în Germania, şi la noi şi pretutindeni, unde s,e preda bacteriologia într’o 
Facultate de Medicină.

Virusurile, extrem de mici, invizibile, filtrabile, necultivabile pe me
diile de cultură obişnuite, constituiau o materie de studiu prea încâlcită 
pentru ea să fie  tratată de pe catedră

Au evoluat însă lucrurile de atunci, odată cu amplificarea cunoştiinţelor 
noastre; şi fără -să negăm importanta bacteriilor se poate afirma că virusurile 
au luat o deosebită însemnătate în lumea vastă a microorganismelor. Multe 
maladii ce se credeau a f i  produse de bacterii s’au dovedit că sunt provocate 
în realitate de virusuri. Şi dacă se face bilanţul agenţilor patogeni, bacterii 
^  de o parte şi virusuri de alta, se constată că aceştia din urmă au o 
mare importanţă. Iată ce spun listele comparative ale maladiilor date de 
bacterii şi_ de inframicrobi:

Boli provocate de bacterii: Ciuma şi Choiera, cu interes istoric până 
mai ieri când iar şi-au precizat ameninţarea; Tifoida, Meningita cerebro-spinală, 
Tuberculoza, Gonococ'a, Dizenteria, Tetanosul, Cărbunele, Difteria, Febra on
dulată, Lepra, Morva, Stafilococia, Streptococia, Pneumonia, Sifilisul şi Febra 
recurentă (deci le înglobăm aci), Botulismul, Gangrena gazoasă, şi... cam atât.

Boli provoeafc de inframicrobi: Turbarea, Variola, Denga, Moluşcul

M. M. R. 5
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contagios, Herpesul, Zona zoster, Encefalitele post eruptive, Encefalita japonezi ' 
(ce face mii de victime în fiecare vară), Encefalita letargică cu parkinsonis- 
mul. consecutiv. Encefalita de tip St- Louis cu forma rusă, americană şi ar- 
gent-niană, Meningita limfocitară, Meningita aseptică cu polinucleare, Varicela, 
Limfogranulomatoza sau maladia lui Nicolas-Favre sau a 4-a .maladie ge
nitală, Tifosul exantematic cu variantele sale 'istoric şi murin, Trachomul, 
Psittacoza, Bugeola, Eubeola, Scarlatina, Oreillonul, Tusa convulsivă, Gripa, 
Febra galbenă, Poliomielita“ sau paralizia infantilă, Maladia lui Armstrong, 
Pemfigusuî, Icterul epidemic a dovedit recent ca viroză de Borinann, fără 
să mai insist asupra maladiei lui Hodgkin, asupra maladiei .porcarilor, asu
pra nenumăratelor cazuri de psjchoze care sunt fără îndoială sequele ale unor 
infecţii nedeterminate, însă provacate da virusuri neurotrope, etc.

Nu este oaro impresionantă această din urmă listă?
Dacă mai menţionăm şi faptul că mijloacele de combatere specifice 

b:ologice (seruri şi chimioterapeutice (arsenic, mercur, bismut, subfamide, etc.)’, 
dau arjne puternice contra multor boale provocate de bacterii, în timp ce vi
rozele nu au încă un tratament specific, vedem importanta covârşitoare a stu
diului acestor din urmă maladii, a agenţilor lor cauzali şi a inframicrobio- 
logiei în general. .

Nu se ştie suficient că în ţările cu civilizaţie înaintată, unde profi
laxia se poate aplica în mod riguros, morbiditatea şi mortalitatea date de 
viroze, e imai mare ca în maladiile bacteriene. .

Nu trebue uitat că ,dacă stafilococul vegetează pe pielea oricărui om, 
virusul gripal îl purtăm toţi în noi, şi rari sunt indivizii ce nu fac cel puţin 
o gripă pe an, fie ea manifestată numai printr’un simplu guturai; dacă gono- 
cooia, boală mterobiană, — jugulată azi definitiv prin chimioterapie. — e încă 
frecventă, apoi mai fiecare'individ a suferit în copilăre de rugeolă, tuşă con
vulsivă, varicela, scarlatina, oreillon, boli provocate de virusuri.

Nu mai e necesar să înmulţesc exemplificările. E  suficient să intraţi 
1 într’un spital de boli contagioase; veţi vedea că numărul cazurilor de viroze 

depăşeşte pe acel al maladiilor microbiene. întrebaţi pe un bătrân medic cu 
clientelă, ce boli infectioase a văzut mai des în lunga-i practică; veţi vedea 
că virozele ţin afişul mai frcquenţ. La noi ca şi pretutindeni, morbiditatea 
şi mortalitatea date do viroKe, e mai m areea în maladiile bacteriene.

S i  mai menţionez virozele animale? Nu e' oara o ruină a economiei 
unei ţări ca Argentina, Franţa, România, când apare febra aftoasă?

Ştiţi ce au făcut Statele-Unite în 1927? au adunat toate vitele afec
tate de febra aftoasă, le-â parcat în tranşee profunde şi le-a omorît cu bom
bardament de artilerie. Erau zeci de mii de vite mari, pagube de miliarde; 
Şi tot nu au stârpit flagelul.

Dar encefalomy elita, eduină,. maladia Borna, ce -a  făcut An. anume ani 
mii de victime în unele regiuni ? Dax encefalita equină acută din Statele-Unite? 
Dar peştele animale ce'omoară crescătoriile şi sărăcesc regiuni întregi? Posta 
bovină, equină, porcină, aviară... In ultimii doi ani, numai la  noi în ţară, 
o maladie nouă a calului . pe care am numit-o Leueopenia hemoragică, o 
viroză după toate probabilităţile, ai omorît peste 7000 de equidee, etc.

In crescătoriile de viermi de mătase', virozele pot face de asemenea 
ravagii. ’

Plantele nu-s nici ele cruţate; peste 150 de virusuri, de „mozaicuri“ 
cum le spun specialiştii, distrug tutunul, cartofii, tomatele, curcubitaceele, etc.

Vedeţi deci, ce importanţă au virusurile, şi cu ele noua disciplină *  
inframicrobiologiei. ,

*» »
Sunt exact 50 de ani, de când tânărul Levaditi urca scările acestei F a 

cultăţi, şi la  15 Octombrie 1892, depunea petiţia la  Secretariat, cerând în
scrierea îu anul I  de Medicină. Student eminent, termină anul I  cu media 8,25; 
anul 11 cu media 8.34; anul I I I  cu media 8,18; în sfârşit îşi termină anul 
al V-lca şi ultimul, tot atât de merituos, în 1897.

^In acest timp, intern „în diviziunea oculistică din Spitalul Brânco-' 
venesc sub direcţia Profesorului Manolescu, este prezentat de şeful său, pro
fesorului Babeş. • ^

\
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Tânărul Levaditi axe deja curiozitatea ştiinţifică trezită. Lucrează cu 
Babeş împreună şi publică în 1897 şi 1898, mai multe lucrări de bactériologie ' 
şi histo-patologie. Era chiar preparator lai catedra de bactériologie a lui Babeş.

In sfârşit, exasperat de eşecurile delà examenul de „riguros de doctorat“, 
la care Profesorul Drăghieescu îl trântea la obstetrică fără consideraţie'pentru 
Ştiinţa ‘lui de laborator, la 4 Iunie 1898, tânărul absolvent al Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti, cere Decanatului un certificat de absolvire „în dorinţa 
de a-şi complecta la  o altă facultate străină cunoştiinţele căpătate la Facultatea . 
noastră de Medicină“ .

■ Şi, cu un microscop vechi dat de Babeş, cu buzunarele foarte slab gar
nisite — o bursă mică delà Spitalul Brâncovenesc '— pleacă la  Paris, plin de 
iluzii şi de dor de muncă..

Mai ducea ceva cu el tânărul Levaditi: luase în suflet, adânc gravată, 
impresia profundă ce-i făcuse Babeş în cei doi ani de lucru comut. Fără în
doială că Babeş a stârnit în Levaditi pasiunea cercetărilor ştiinţifice.

1 # ' ̂
•:v ' • *  '

Sosit la Paris, tânărul ' absolvent al Facultăţii noastre, e acceptat la 
Collège-de France, uunde lucrează ca • preparator benevol la Profesorul Charrin. 
In 1898—1899, singur, sau în colaborare cu Charrin, publică vreo. 20 de 
lucrări asupra imunităţii şi asupra rolului terenului în procesele infecţioase.

Trece apoi în Germania, şi la  Frankfurt am Mein, în laboratoarele 
Ehrlich," îş i . continuă cercetării® asupra imunităţii.
~ îm i povestea Profesorul Levaditi, că Ehrlich, primindu-1, i-a  spus: 

Eşti român; vii dintr’o ţară caldă. Vei putea deci suporta căldura mai bine 
oa alţi elevi ai mei. -Şi i-a plasat în podul Institutului într’o cămăruţă, unde 
în timp de vară era atât de cald, încât tânărul cercetător gol până la brâu, 
îşi punea bluza do laborator direct pe piele.

Din laboratorul lui Ehrlich, el publică cercetări asupra intoxicaţiei cu 
cumarin, asupra teoriei catenelor laterale din imunitate, iar în colaborare cu 
Max Neisser, cercetări asupra toxinei stafilococicc.

In 1900, reîntors în Franţa, Levaditi e primit la Institutul Pasteur de 
Metchnicoff, căruia i-1 prezentase Profesorul Cantacuzino.

In laboratorul părintelui-fagocitozei, Levaditi lucrează intens şi îşi 
revizueşte noţiunile căpătate din şcoala germană asupra imunităţii, coirfplectân- 
du-le. cu noile date obţinute de Metchnicoff şi şcoala sa. Intre timp, înscris la 
Facultatea de Medicină din Paris, pentru terminarea .studiilor, îşi trece teza 
de doctorat în medicină, în 1902, asupra leucocitozei cu celule mastzellen.

- In 1903, Metchnicoff şl Roux, întreprindeau cercetările lor rămase ca 
date fundamentale în sifilisul experimental. Agentul etiologic al boalei nu era 
încă cunoscut. In 1905, vine şi descoperirea Treponmeei palide găsită de 
Schaudin şi Hofmann, Levaditi, care în preajma lui Metchnicoff trăia intens 
aceste cercetări, se pasionează pentru problema sifilisului. Imaginează o me
todă de colorare à spirililor în sânge, experimentează spiriloza găinilor, spi- 
riloza iepurilor, creiază, metoda de impregnaţie argentică a treponemei în ţesu
turi; studiază spirocheţii în heredosifilis, în accidente specifice primare şi 
secundare, în maladia umană, sau '.la animale d.e experienţă ca şi în transmisia 
ereditară a bolii. In acelaşi timp îşi continuă şi cercetările în imunitate cu 
studiul originei anticorpilor în igenenal al precipitinelor în particular/ al me
canismului imnităţii naturale sau câştigate, al relaţiilor între toxină, şi anti- 
toxină, etc.

Influuenţa lui Metchnicoff în alegerea acestor subiecte de lucru,. e vădită . 
De altfel, Maestrul Levaditi şi-a făcut totdeauna o cinste din a mărturisi 
c i este elevul acestui mare savant, şi în lecţiile superbe făcute în 1920, .la 
Oluj, şi mai apoi la Institutul Pasteur din Paris, asupra fagocitozei, măr
turisea că îşi plăteşte astfel o datorie de retunoştiinţă faţă de titanul imunologiei, 
faţă de Metchnicoff, faţă de savantul ,în  vinele căruia curgea sângele româ
nesc al Mileştilor din Vaslui.

E  impresionant pentru noi, şi mândria noastră de români e din plin 
justificată, găsind astfel în ştiinţa cea mai pură şi cea mai înaltă, savanţi 
de primul plan, providenţial puşi în prezenţă, unul complectând opera gr an-
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dioasă a celuilalt, ambii trăgându-şi obârşiile de pe plaiurile noastre româneşti. 
Fiindcă dacă pentru Metchnicoff, "genealogica a arătat indiscutabil originea 
sa românească, pentru Levaditi mărturisesc că ar fi de neierat ca mulţumită 
consonanţei numelui şi cu toată corijenta la limba elenă — să fie socotit 
mai puţin român ca Emineseu bunăoară; ; ori nimănui nu-i trece prin minte 
să facă crima să renege românismul lui Emineseu.

Intre timp, Levaditi, lucrând cu febrilitate şi cu succesul minunat ce 
i-a caracterizat aceste începuturi de carieră, îşi instalează în Institutul Pasteur, 
un laborator propriu. _ Descoperirile se succed într’un ritm impresionant: 
descopere doi protozoari noui: Herpetomonas bombycis şl Tripanosoma paddae; 
continuă cu dârzenie cercetările fructuoase în sifilis şi care îl fac curând unul 
din cei mari savanţi în domeniul sifilisului experimental ; găseşte un şpi- 
roehet nou, spirochaeta gracilis; precizează mecanismul intim al reacţiei Wasser
mann, şi abordează cercetările ce-1 angajează pe calea extrem de fertilă a 
chimioterapiei. Paralel îl preocupă cercetările în imunitate; publică în Buletinul 
Academiei Bomâne, în diverse periodice şi tratate germane, dar mai ales în 
Franţa, rezultatele investigaţiilor asupra leucocidinelor, asupra agresinelor, 
asupra opsoninelor, asupra antigenului choleric, asupra anafilaxiei, asupra 
fagocitozei, etc.

La începutul anului 1910, după zece ani de muncă fără preget în In
stitutul Pasteur, Levaditi, şef de laborator în această glorioasă instituţie, fă
cuse deja o mulţime de lucrări originale, îşi publicase volumul său „Sifilisul“ 
cu toate cercetările în . această vastă problemă în care devenise deja maestrn; 
publicase de asemenea volumele „Le leucocyte et ses granulations“, „La nu
trition dans ses rapports avec l ’immunité“ şi „Antitoxische Prozesse“, în 
calitate de imunolog recunoscut; tot în această calitate, fusese solicitat 
şi scrisese capitole însemnate în tratate germane, în Hanbuch, der immuni- 
tatsforschung între altele.

In-plus se angajase pe două căi noui, cu cercetările începute în domeniul 
chimioterapiei şi a virusurilor.

** *

Mânat de dorul de patrie, de nostalgia cerului senin şi a plaiurilor 
verzi» unde'văzuse lumina zilei, într’o scurtă vacantă ce-şi acordase smulgându-se 
din noianul de experienţe pasionate, revine în tară şi îşi găseşte o minunată 
şi neîntrecută tovarăşe de viată. Se pare că tânărul savant a ales pa D-ra 
Elena ' Istrati, fiica profesorului Istrati, cu preştiinta de iluminat, ce l-a  mâ
nat spre unele din descoperirile sale ştiinţifice. Inteligenta, gratia, frumu- 
sietea, spiritul artistic şi modestia' Doamnei Levaditi e recunoscută de toti cei 
ce au avut cinstea s’o cunoască. •

Colaboratoare modestă şi devotată. D-na Levaditi a ajutat soţului său în 
laborator, ani şi ani dearândul. Am văzut în colecţia patronului mii de pre
parate histopatologice făcute, etichetate, scrise şi aranjate metodic şi sistematic 
de mâinile ei îndemânatice de pianistă.

Multumesp azi cu emoţie şi cu adâncă recunoştiintă D-nei Levaditi, pen-' 
. tru că m’a primit cu bunătate mare în casa din „54 rue des Volontaires“, undé 
eu transplantat proaspăt în lumea occidentală, găseam o oază de simţire ro
mânească călduroasă şi_ unde, între covoarele româneşti, între pânzele lui Gri- 
gorescu, între bibelourile aduse din tară, între atâtea lucruşoare ce-mi amin
teau de acasă, auzeam graiul scump al tării. s

In a doua decadă din activitatea sa în Institutul Pasteur, Profesorul 
Levaditi îşi continuă cercetările în poliomielită. E l dovedeşte între altele, 
filtrabilitatea germenului boalei, stabileşte diverse proprietăţi ale virusului, 
precizează histo-patologia boalei experimentale, transmisia boalei pr n nazofarinx 
epidemiologia ei, multiplicarea virusului in vitro pe culturi de ţesuturi, acţiunea 
terapeutică a serului de convalescent, etc.; face încă din, 1912, primele încer
cări de chimioprofilaxie nazală a poliomielitei, problemă" reluată şi pusă .pe 
primul plau de studiu în ultimii ani în Statele-Unite. In aceste cercetări ce 
sunt considerate azi ca lucrări clasice, Levaditi a fost siecondat uneori d®’ cola
boratori români; citez pe D-nii V. Stănescu, Vlad Dănulescu, Pastia şi pe 
D-ra Leoneanu. .

v
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Tot în domeniul virusurilor, el studiază transmisia şcarlatinei şi a pen- 
figusului, cultura virusului rabie in vitro, etc.

In sifilis, în spiriloze şi în tripanosomiaza experimentală, Levaditi cer* 
oetează mecanismul terapeutic al mercurului şi al arsenicului, şi arată că 
în vindecarea acestor maladii intervenţia organismului tratat e factorul esen
ţial, iar nu acţiunea directă a medicamentului asupra paraziţilor, Tot în si
filis, studiază prezenţa treponemului în encefal în paralizia generală, încearcă 
tratamentul aèestei complicaţii nervoase prin introducerea sărurilor de arsenic 
în craniu sau în cavitatea rahidiană şi face investigaţii ce-l' conduc la ’ con
cepţia treponemei neurotrope diferită biologic da treponema dermotropă. Intre 
colaboratorii maestrului pentru aceste chestiuni, îl găsim şi pe actualul pro
fesor al facultăţii noastre, pe Gh. Banu. i

Imunitatea à continuat, şi ca să fie unul din subiectele preferata de 
lucru, cu chestiunile: rasele de spirili şi tripanosomi antioorp-rezistente, de
venite astfel experimental in vitro sau in vivo ; teoria şi mecanismul fagooi- 
tozei; imunitatea câştigată în sifilis; mecanismul imunităţii antitoxice pasive; 
virulenţă şl capsulogeneză ; imunitatea antitoxică activă a celulelor cultivate 
in vitro, etc.

In sfârşit, în timpul războiului 1914—1918, Levaditi s’a ocupat în 
special de acţiunea streptococului asupra plăgilor de război.

După război, intensifică cercetările asupra sifilisului neurotrop şi, îh 
1919 şi, 1920, împreună cu Harvier, începe studiul vast al encefalitei le
targice, înainte de a veni ca profesor la Facultatea de Medicină din Cluj.

V’am povestit această mică incursiune strălucită a Prof. Levaditi la 
Cluj, în învăţământul medical oficial român. Dar, eu toate că fostul profe
sor angajat cu contract special urma să-l ducă pe maestru în fiecare an în 
ţară, totuşi, câtva timp după întoarcerea la  Paris şi maestrul profesor şi 
elevul şef de lucrări la catedră,, au fost consideraţi ca demisionaţi din învă- 

’ ţământ, sub motiv că „nu s’au prezentat la post după nenumărate chemări“ 
ce nu primiseră" niciodată. Realitatea era oă guvernul nu mai ţinea să facă 
faţă contractului şi nu mai plătea de multă vreme nici suma cuvenită patro
nului, nici leafa elevului.

Şi astfel, cu tot dorul şi dragostea ce şi-a manifestat totdeauna Levaditi 
faţă de ţară, de atunci, nu a mai trecut încoace graniţele ţă rii.. ■

A început  ̂ însă pentru Levaditi o nouă, epocă de activitate ştiinţifică, 
glorioasă cea mai fructuoasă.

Experienţele nenumărate asupra virusul ui izolat din encefalita letargiei şi 
care s’a dovedit ulterior a f i  identic ou virusul herpetic, au dus la rezultate 
extrem de interesante. Concomitent, studiul virusului dermovaccinal transformat 
în virus neurovaccinal, a condus la concepţia luminos desvoltată a ectoder- 
mozelor  ̂ neurotrope, la noţiunea de afinitate electivă a virusurilor în funcţie 
de origină, embrionară a ţesutului atacat şi la precizarea formelor. particulare 
ce caracterizează imunitate în viroze. .

Ultrafiltraţia a fost introdusă, de Levaditi în studiul virusurilor ce au 
fost concepute de el ca elemente constituite din materie proteică vie. Investi
gaţiile din turbare au dat rezultate care, puse alături de cele deja vechi din 
poliomielită, au complectat fericit capitolul favorit a lui Levaditi,- acela al 
ectodermozelor neurotrope. E l mai studiază progresia virusurilor prin filetele 
nervoase, pe care o numeşte neuro-probazia; ereîază termenul de neuroinfecţie 
mortală autosterilizată,; stabileşte clasificaţia nevraxitelor în polionevraxite 
şi leuconevraxite ; studiază şi dă interpretări morfogenetioe şi etiologice en
cefalitei post-vaccinale a omului, maladiei lui Schilder-Poix, porencefaliei, si- 
ringomieliei ; experimentează encefalita epizootică, a vulpei; reia în studiu po
liomielita şi examinează influenţa factorilor externi, climatici, telurici, asupra 
epidemiilor; aduce fapte noi nenumărate în experimentarea virusului limfo- 
granulomatos ; determină prin ultrafiltraţie dimensiile unor inframicrobi ; reu
şeşte experienţe de transmisie experimentală a oreillonului, etc. Şi aceste 
toate numai în domeniul -inframicrobiologiei, în care s’a afirmat astfel ca unul 
dintre savanţii ce au stabilit bazele acestei ştiinţe noui.

Parte din- aceste cercetări au fost publicate în două, volume: „Lee ecto- 
dermoses neurotropes“ din 1922 şi ,,1’Herpès et le Zona“ din 1926. In alta 
două volume, ale tratatului de virusuri publicat de Levaditi şi Lepine în J.938,
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se găsesc de asemenea multe capitole în care maestrul şi-a desvoltat ideile sale 
origniale sau a relatat-, unele din lucrările sale. -

In acelaşi timp el descopere un parazit nou ce provoacă o neuroproto- 
zooză. Encefalitozoon cuniculi, şi-i precizează caracteristici morfologice şl bio
logice, în raport cu diverse virusuri neurotrope; studiază altă maladie a siste
mului nervos produsă, de protozoare, toxoplasmoza.

Insă, descoperirea ce a dus «faima maestrului în lumea largă, şi nu numai 
între specialiştii din laboratoare a fost făcută în domeniul chimioterapiei; o 
vorba de descoperirea bismutului ca agent terapeutic viguros, în sifilis. A 
rezultat o largă utilizare practică a sărurilor de bismut . cu rezultatele 
minunate pe care toţi le cunoaşteţi. .

Profesorul Levaditi lărgeşte apoi cercul cercetărilor sale în chimioterapie; 
dovedeşte că şi telurul, aurul, vanadiul, platina, galliul şi iridiul au şi ele 
proprietăţi curative în infecţiile cu spirili sau cu spirocheti şi stabileşte ra
portul între aceste proprietăţi şi clasificaţi* electrochimică a acestor elemente.

E l mai descopere acţiunea preventivă, a stovarsolului în sifilisul uman; 
se inoculează, împreună cu mine, cu sifilisul spontan al iepurilor cu spiro- 
chaeta cuniculi, pentru ca să dovedească Ci tomul e refractar acestei boli, al cărei 
agent etiologic părea foarte asemănător cu spirocheta sifilisului uman; face 
cercetări asupra metalo-proventiunei în sifilis. Studiul mecanismului acţiunea 
arsenicului, bismutului şi telurului în organism, i-a  ocazionat seri de experienţe 
frumoase ce au dus la rezultate foarte interesante; s’a dovedit rolul catalitic 
al metalului inoculat fată de ţesutul oare e elementul capital în lupta contra 
agentului patogen.

Ansamblul acestor lucrări a  făcut din maestrul Levaditi, unul din cei 
mai de seamă savanţi ai timpului.

In cărţile sale „Le bismuţh dans le traitement da la  Syphilis“ din 1924 
şi „Prophylaxie de' la Syphilis“ din 1936, se găseşte o bună parte din 
aceste frumoase cercetări, f

In afară de cele două mari chestiuni ce-1 pasionează, inframicrobiologia 
şi chimioterapia sifilisului. Profesorul Levaditi mai studiază chimioterapia 
bacteriană.

. Tot el descopere microbul patogen pentru, om, al eritemului polimorf; 
experimentează proprietăţile califieante al ergosterilului asupra leziunilor tu
berculoase; dovedeşte afinitatea unor virusuri fată de celulele neoplazice; abor
dează studiul rheumatismului acut, etc.

In această scurtă expunere a operei Maestrului Levaditi, am fost for
ţat să omit multe din cercetările sale, fiindcă vă imaginaţi uşor că numai 
lectura titlurilor celor peste 600 de lucrări ce a publicat până în prezent, 
ar lua mai bine de o oră întreagă. . ,

Cercetător pasionat, neobosit, extrem de imaginativ, spirit clar, dotat 
cu o inteligentă excepţională,, Prof. Leyaditi este în acelaşi timp şi un tehnician 
prodigios. 1

In cei 20 de ani cât am stat în acelaşi Institut în preajma lui şi, 
din care mai mult de 6 ani am lucrat cot la  co t,' împărtăşindu-ne unul altuia 
şi emoţiile experienţelor excepţionale şi decepţiile inerente meşteşugului, am 
mai văzut şi dragostea ce a avut Prof. Levaditi,' întotdeauna, pentru românii 
ce veneau la Paris spre lumină, cu setea de lucru şi de învăţătură cu care ve
nise şi el odinioară. Nenumărate scrisori calde de recomandare semnate de el, 
au ajuns în mâinile marilor maeştri ai medicinei franceze, aduse de tineri 
români ce doreau să se specializeze «sau să facă cercetări în institutele sau ser
viciile renumite spitaliceşti din Paris.

Mulţi dintre colaboratorii lui chiar, au fost români; în afară-de cei 
evocaţi în cele ce precedă, mar enumăr pe d-nii Axente Iancu, Isaicu, D-na D-r 
Dimancescu, D-nii Longinescu, Nicolae Constantinescu, Meşrobeanu, Stroescu, 
între alţii. . ,

„ Ş i fiece român ce venea să-i ceară sfatul, sprijinul,-îl găsea întot
deauna gata să-i acorde o mână de ajutor generoasă şi puternică..

Până în ultimul timp, Prof. Levaditi a avut de luptat cu greutăţile
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vieţei. Complect desînteresat, dădea în laboratorul său delà Institutul Pasteur, 
consultaţii la bolnavii sifilitici veniţi de peste mări şi peste oceane să-şi caute 
sănătatea. Atât delà Institutul Pasteur cât şi delà Institutul de şifiligrafie A l
fred Fournier, al cărui director ştiinţific este şi azi, mulţi bolnavi i-au pă
răsit cabinetul de lucru sau laboratorul, mulţumind providenţei care ii  mâ
nase spre sfatul luminat şl desinteresat al marelui Levaditi.

Insă, dacă activitatea ştiinţifică debordantă nu i-a dat satisfacţie mate
rială în raport cu munca depusă ş i rezultatele minunate obţinute, a  căpătat 
în schimb, maestrul nenumărate dovezi de înaltă apreciere în lumea savantă.

Pe lângă cele 4 premii delà Academia de Ştiinţe şi cel delà Academia 
de Medicină, ’ căpătate până in 1920, s’au mai adăugat încă câte două premii 
delà fiecare din aceste Academii: de '9 ori laureaţi

A fost numit membru de onoare al Academiei Române şi al Academiei 
de Medicină din Bucureşti ; membru titular al Academiei de Medicină din 
Madrid şi din Barcelona, şi a nenumărate societăţi ştiinţifice din lumea largă; 
doctor „Honoris Cauza“ al Universităţii din Amsterdam.

A obţinut premiul Universităţii din Edimburg; premiul ligei fran
ceze contra pericolului venerian; medalia şi premiul John Scott din Filadelfia; 
medalia de aur Paul Ehrilch* la Franckfurt, etc.

Frumoase recompense pentru munca sa fără preget, capătă necontenit 
maestrul, primind cu ocazia publicaţiilor ce face, felicitări'nenumărate, înşirate 
de-a-lnngul anilor de activitate, delà mai tofi cei mari şi luminaţi din lumea 
laboratoarelor.

Iată, o asemenea felicitare scrisă la  5 Martie 1923, da Sir Almroth 
Wnght, cu ocazia publicării numărului asupra neurovaccinei în Analele Inst 
Pasteur.

„Je viens de lire et de relire votre mémoire dans les Annale, J ’espère 
que vous en êtes très content et très fier. J e  vous envoie mes plus chaleu
reuses félicitations et je vous suis très reconnaiçant de toutes voş expériences 
et éclaircissements“, semnează Almroth Wright.
, , Insă satisfacţia Patronului trebue să fie într’adevăr deosebit de mare 

oand vede roadele activităţii elevilor săi.
Profesorul Levaditi a făcut şi continuă să facă încă numeroşi elevi ee-i 

duc faima, învăţăturile preţioase şi tehnica lui minunată în toate continentele, 
mai in toate marile laboratoare din lume.

Dragi studenţi,

Am încercat sa redau pe scurt, crâmpeie din vieata şi d;n opera unui' 
mare compatriot ce a stat odinioară pe băncile pe care la ocupaţi voi acum. 
Ftotru toţi românii el este o fală ; pentru voi, să fie în plus, nn exemnlâ 
smliieit de urmat* r

A Prin transferarea D-lui Profesor S. Nicolau, dela Facultatea 
oe Medicina din Iaşi la Facultatea de Medicină din Bucureşti, ţntro 
catedră^ special creiată, s’a  făcut o consacrare deplină a  operei în
deplinită de acest savant român.

Inframicrobiologia este o ramură a  microbiologiei, un subsol mai 
puţin cunoscut, deşi tot atât de amplu explorat, mai vast şi mai plin 
ae consecinţe. Afectarea unei catedre speciale pentru învăţământul 
el, mai face dovadă de o  consideraţie deosebită pentru personalitatea 
ştiinţifică a  oelui chemat dela Facultatea de Medicină din laşi la h i-  
Oiltatea de Medicină din Bucureşti.

Lecţia inaugurală a  noului profesor român serveşte ca introducere 
•a studiul acestei specialităţi.

Ea constituie şi cel mai emoţionant omagiu ce un/elev poate 
aduce maestrului care l-a  format, D-!ui Doctor C . Levaditi, o glorie 
românească a  ştiinţei universale. f
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Consideram chemarea elevului la aceasta catedră ca  o satisfacfie 
tardivă adusă şi maestrului şi ca  o angajare a  elevului să .persevereze 
pe calea urmată până în prezent.

numirei sa!e 00 Membru al Academiei de Medicină din 
Paris, în 1928, ca o slabă mărturie de recunoştiinfă pentru onoarea 
ce i-a  făcut de a  o (patrona din punct de vedere ştiinfific, revista aceasta 
a  prezentat şi a analizat în No. 6— 7 din acel an, opera imensă 
încă până Ia acea dată a D-Iui D -r C . Levaditi. Lecfia inaugurală a  
elevului său continuă şi întregeşte studiul nostru, în care mai făceam cu
noscut cum r a m  ştiut noi să ne ̂ recăpătăm la timp „Le joii cadeau que 
Ies roumains pnt faif â Ia France" în persoana D-lui D -r Levaditi, cadou 
după cum constatam, prea frumos din partea unui popor darnic. Cu 
D-l Prof. Hulubei şi cu D-l Prof. D-r S . Nicolau, pe care am reuşit 
să-i aducem în fără şi pe măsură ce ne îmbogăfim în oameni de 
ştiinfă, am devenit, din fericire, mai avari. ^

Alături de D-I D-r C . Levaditi, [5-1 D-r S. Nicolau a  stat 
dela început lângă revista noastră, onorând-o cu o colaborare activă. 
Profităm de prilejul fericit de a - i  aduce în numele revistei mulfumiii 
şi felicitările cele mai călduroase. x

M. CÂNCIULESCU

Stări de epuizare şi - Insomnie nervoasă
excitaţie nervoasă Depresiuni

Tnrtrarărl vaso-motoare

C A L C g D B O N A T
(Ca— Dr— Lacfobional )

SANDOZ

Ambalaje alumlnate cu 10 tablete 
1—3 tablete pe zi

Cutii cu 100 gr. granulat 
1—3 linguri pe zi

Ampute de 5 şi lO ccm

Bucureşti: Drogneria D. NESTOR
S tr. lip sca n i 103 

SANDOZ S.A., Bâle, Suisse



THIONAfODINE
INJECTABIL A & B

maladia reumatismală cronică  
ţi sindrom ele sale dureroase

COM PRIM ATE
carenţă de sulf

r e  u m a t i s m e  c r o n i c e

ACŢIUNE C U R A T IV A  
F A R A  R E A C T IU N I

N AÎ ODI NE
NORMALĂ A & B

toate algii le  — - neo ra x i t e  şi secudle

SUR A C T IY E E
NAIODINE +  VITAMINE B,

n e v r i te  şi polinevrite infecţioase şi toxice

'  A  In tram u scv lară : doul mtllgr. VifamlnJ 8) 
pe fiolă de. 10 ce.

Cazuri de gravitate mijlocie.

B in tr a v en o a să : tm centJgr, Y/tamîni Bf 
pe fiolă de 10 cc.

Cazuri grave.

£KCl<»Mfaie4 Generati pentru România: „0RO6 W.KIA STANDARD” $,AJU 8«cur«ţt!1.5fr» Sf. Ionici 8».
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RUBIAZOL
Ctilmioierapia atoxicâ $i fârâ accidente o 

streptocociilor simple si asociate .
_  . | R e a liz e a z ă  o  a d e v ă r a t ă  im u n ita te  c h im ic ă
P r e v e n t iv  {

1 c o n t r a  streptococului

V in d e c ă  t o a t e  m a la d iile  p r o v o c a te  s a n  a g r a -  
.  ' . v a t e  d e  streptococ
C u r a tiv

A c ţio n e a z ă  ş i a s u p r a  sta filo co d llo r  g e n e r a 
l iz a te , m eningocociilor ş i colibaciluriilor.

Erisipel — Septicemie — Bacferiemie Gripa — 
Scarlalind — Pneumonie — Dronco-Pneumonie 
Pleuresie — Angine — Strepto-Difterie — Otite- 
Mastoidtte—Meningite — riegmoane—Dennalile 

Pielonefrite — cistite — Coiibaciloze.
N IC I O  T O X I C I T A T E

1. Trebue Intervenit imediat administrând doze 
suficiente.

2. Tratamentul trebue continuat tncă câteva zile 
după dispariţia simptomelor iniecţloase.

COM PRIM ATE F I O L E

Singure, suficiente aproape tn de 5  cc. => 0  gr. 25, injectabile
toate cazurile. exclusiv pe cale intramusculară.

Adulţi: 6  —  12 pe zl. Adulţi: 2  —  3  pe zl.
Copii: Jumătate doză. Copil: Jumătate doză.

In afecţiunile cu caracter grav,'nu ezitaţi s i  administraţi doze de 15—20 . 
comprimate pe zi, cea mai ridicată posologie putând fi depăşită 
fără nici un Inconvenient.

Laboratoires du Dr. Roussel — Paris
Eşantioane şl literatură: <

L a b o r a to r u l  F a r m a c e u t i c  „ L U T IÎŢ IA “ S . A .  R .  
1 0 3 .—S trad a  T o am n ei—B u cu re ş ti, III.

Telefon 221/38



Consiliul Sanitar superior

Prezentarea Ante-proectului de Decret-Lege 
pentru combaterea boalelor venerice

Şedinţa din 19  Decembrie 1 9 4 2 .' .

Discuţii cu privire Ia prezentarea Anteproiectului de Decret-Lege,. 
pentru combaterea boalelor venerice.

D -l D -r Prof. Tomescu, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor So- 
dale, în prezentarea acestui Anteproiect de Decret-Lege, rezumă ca
racterele fundamentele ale iegii în :

obligativitatea de declarare şi tratament, cu gratuitate în instiuţiunile 
de stat; — penalitatea celor care le transmit conştient sau se sustrag tra- - 
ta m e n tu lu i— reglementarea prostituţiei; — organizarea de spitale pentru 
boale venerice (prostituate).

D -I Prof. S . Nicoiau, de fapt autorul legei, constată că boalele 
venerice sunt în progresie constantă în ţara noastră; precum şi nevoia 
combaterii progresiei lor sociale. Făcând parte dintr’o comisie, prezidată 
ţjp p -sa , şi compusă din D-I Prof. Tătaru, Prof. C . Banu, Conf. S. 
Teodorescu şt D-nii Vasi'.iu şi lonescu, a  elaborat acest Anteproiect. 
Proiectul este conceput în spirit reglementarlst, deci opus abolitionismuluî,. 
fiind dictat de nevoia centralizării, aspră necesitate de  ̂ moment, până 
când individul va deveni în mod ideal conştient.

Preconizează propaganda anti-venerică sub toate formele (filme, broşuri, 
e* altele), precum şi principiul obligativităţii şi a l penalităţii. Ca istoric, 
D-sa aminteşte că ̂ desfiinţarea xeglementăxei in 1930, a caselor de toleranţă, 
a provocat-deziluzii la  noi,• iar în diferitele ţări au fost reintroduse; la noi 
casele de toleranţă desfiinţate ’ oficial, s’au reînfiinţat în mod clandestin, in
ternatele odată eliberate, s’au răspândit peste tot practicând prostituţia pe conţ 
propriu; rezultatul a fost câ̂  boalele s’a înmulţi, şi D-sa aduce date statistice 
m sprijinul celor afirmate, în primul rând cu privire la  sifilis, deoarece s’a 
revenit la metoda caselor de toleranţă, statul neputând închide ochii în ' faţa 
realităţii şi neţinând seamă de acuzaţia că patronează imoralitatea.

Cunoaşterea cazurilor şi urmărirea lor, constituie o necesitate primor
dială în combaterea boalelor venerice, ceea ce se poate face în casele de 

• toleranţă, şi de loc în prostituţia clandestină. Casele de toleranţă trebuesc însă 
modernizate, controlate şl umanizate.

Pentru penalitate se cere crearea unei instanţe speciale, rapide şi 
efective. Pentru prevenire, care trebue să primeze, este nevoie de educaţia
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maselor pr ntr’o propagandă publică în primul rând pentru o profilaxie indivi
duală. Este bine ca statul să pună în mod gratuit la dispoziţia publicului, 
mijloace, e de protecţie, ar costa pe stat mult mai puţin decât cheltuielile 
făcute odată boale’.or contractate.

La noi, rezultatele negative au provenit nu atât din lacunele legilor, 
dar pentruoă statul nu a putut pune la dispoziţie sumele necesare, jumătăţile 
de măsură în materie de combatere a boalelor venerice rămânând inoperante.

D -l Prof. Tăiam , dă cetire următoarelor propuneri de legiferare, 
care cuprind principiile) fundamentale In această privinţă:

Art. 1, — Se consideră în spiritul legii prezente boale venerice: si
filisul, blenoragia, şancărul moale şi limfogranulomatoza venerică.

Art. 2. — Toate infectiunile venerice vor f i  declarate autorităţilor sa
nitare. Declararea este obligatorie şi ea se va face conform dispozitiunilor sta
bilite în regulamentul prezentei legi.

Art. 3. — Transmiterea conştientă a contagiunei venerice constituie 
delict penal, care va f i  pedepsit cu închisoare delâ 1—3 ani şi ,va da dreptul 
la despăgubiri civile. '

Art. 44. — Nicio persoană nu poate încheia căsătoria civilă fără o 
prealabilă dovadă, eliberată de autorităţile sanitare, că nu sufere de o boală 
venerică şi în special de sifilis.

Art* 5. — Toate persoanele atinse de boale venerice sunt obligate pe 
lângă sancţiunile ce decurg din prezenta lega, a se supune tratamentului 
medical.

Art. 6. — Tratamentul boalelor venerice va f i  executat de instituţiu- 
nile Ministerului Sănătăţii în mod absolut gratuit şi de medicii de spe
cialitate.

Alt» 7. — Pentru â preveni boalele venerice, Ministerul Sănătăţii va 
organiza prin organele sa’e propaganda antiveneriană şi va reglementa prac
tica şi controlul prostituţiei.

Ministerul Sănătăţii va putea introduce măsurile de profilaxie indi
viduală la colectivităţile mari cari se bucură de asistenta medicală gratuită.

D -sa insistă asupra tratării bolnavilor reîntorşi Ia vatră, îofi bol
navii să fie controlafi, cei bolnavi să fie oprifi, internafi şi tratafi în 
centre mari antivenerioe, organizate în jurul Faculîăfilor de Medicină, 
centre în care se vor putea forma şi specialişti necesari.

Mai este de părere sa nu se creeze grade erarhice în prostituţie, 
să nu se prevadă în lege 'decât bordeie, nu şi case de întâlnire, nu 
şi casele particulare.

D -l Prof. Petre Nicuiescu, cere o colaborare medico-milifară 
pentru înfiinţarea unei fişe- speciale; o procedare rapidă de penalizare; 
şi urgenta legii.

D -l Prof. Plătinfeami, face propuneri cu privire Ia dispozitiunile 
legii, prezentând şi un Memoriu din partea D-lui Prof. G h. Năstase 
dela Facultatea de Medicină din Iaşi.

D -l Prof. Banu, spune că în materie de legifearre nu se poate 
aborda totul, actualul Decret-Lege făcând propuneri care se pof rea
liza pe teren.

Menţionează cele patru principii fundamentale: cunoaşterea, combaterea, 
prevenirea boalelor şi organizarea mijloacelor necesare.

Menţionează situaţiile in care se pot descoperi boalele şi anume: în 
Şcoli, in armată, in ateliere, m căminele de ucenici; precum consultaţia pre- 
matrimonialâ şi certificatul prenuptial. Tratamentul să fie obligator, gratuit, 
şi efectiv, să se facă propagandă pentru profilaxie, să se declare boala, aă se 
practice educafia medico-socială. Citează, câteva cifre, arătând că boalele ve
nerice, care în Elveţia sunt 3—10.000 locuitori, u rcă 'la  noi la procentele de
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1»7—2,7 şi chiar 350/q în unele localităţi. Ca organizare crede că se im- 
Ipune o centralizare a măsurilor pentru mijloace şi ca tehnică..

D -l Prof. Doniţă, din partea Asigurărilor Sociale, se asociază 
la propunerile făcute în proiect.

D-l D-r Stoichiţă insistă asupra urgenţii legii, legea din 19 3 0  
are foarte multe prevederi bune, dar a rămas inoperantă, pentrucă încă 
nu a fost pusă în aplicare. Cere noi sugestii, până la definitivarea legii.

D-I D-r Pâirâşcanu, cere ca să se găsească formula care să re
glementeze prostituţia la sate.

D -i.D -r  Lupu, spune că aceea ce primează este nu unde se pe
trece actul (bordel şi altele), ci controlul celor care-l practică. .Pentru 
moment în starea de război actuală, să se menţină deocamdată bor- 
idelele, dar să nu ne angajăm pentru viitor.

D-l Inspector Nestor la art 17, cere să nu se moi numească 
bordeie şi altele, ci case închise, a  căror varietate să fie specificată în 
regulament; organele de control administrative să fie sancţionate în mod 
special pe Ioc. '

\

Organizarea activităţii studenţilor în medicină 
în mediul rural

Şedinţa din 14 Ianuarie 1943

c°* Ianuarie a. c. a  avut Ioc la Ministerul Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale şedinţa Consiliului Sanitar Superior la care au participat 
membrii Consiliului.

S  au examinat şi stabilit normele de organizare a stagiului studen
ţilor. în medicină la circumscripţiile sanitare rurale precum şi activitatea 

■ ce o va avea de desfăşurat pentru ridioarea nivelului sănătăţii pu
blice la sate.

Expunerea d-lul ministru al 8ănătăţli

, D-r P. Tomescu, Ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale arată că stagiul de vană al studenţilor în medicină a  fost legiferat 
în anul 1941 în̂  scopul cqmplefării cunoştinţelor practice. După primul 
cm de experiwifă, a venit anul de temeinică organizare, astfel că  în 
vara anului 1942  studenţii în medicină au fost încadraţi în organizaţia 
sanitară a  Statului în mod sistematic. ~

Activitatea pe care au desfăşurat-o studenţii în medicină în toate 
circumscripţiile şi în spitalele mixte unde au lucrat, este mai presus 
de orice laudă.

Am avut întotdeauna încredere în posibilităţile nouilor generaţii. 
Mărturisesc însă că modul cum au lucrat studenţii în medicină în me- 

. diul rural în vara aceasta, a întrecut cele mai optimiste aşteptări.
I-am vizitat pe mulţi dintre ei în localităţile unde activau.
I-am găsit întotdeauna Ia posturile lor, aducând în serviciul pu

blic pe care-l ocupau temporar, un spirit creator care m‘a  impresionat.
Mulţi au reuşit să termine clădiri sanitare începute şi abandonate,
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alţii nemulţumiţi de oadrul ìn care trebuiau să lucreze, àu căutat sâ-l ' 
schimbe radical sau să-I amelioreze. -

Cu toţii au desfăşurat o activitate remarcabilă punând un interes 
deosebit în executarea serviciului lor în mediul rural.

Prin experienfa făcută s’a dovedit că  ne putem bizui pe tinerele 
generaţii de .medici pentru completarea şi amplificarea organizaţiei sa
nitare rurale.

Pentruca tinerii medici să fie atraşi în mediul rural, trebue să 
cunoască problemele medico-sociale ale satului românesc, trebue să 
iubească misiunea la care sunt chemaţi şi să aibă posibilităţi civilizate 
de lucru şi de viaţă.

Organizaţia de Stat a căutat să asigure condiţiuni studenţilor 
care au lucrat în mediul rural. De aaeia, ei au răspuns atât de fnănos 
•chemării ce li s a  făcut îndep(inindu-şi în mod conştiincios obli
gaţiile lor.

Pentru vara anului 1943 , activitatea studenţilor va trebui perfect- 
organizată astfel ca munca lor să ajute efectiv ameliorarea condiţiilor de 
viaţă ale poporului nostru.

De aceia d. ministru al Sănătăţii arată că a  pus în discuţia Con
siliului această importantă problemă de organizare şi solicită ca fle
care membru al Consiliului să ia sub conducerea sa efectivă câte un 
judeţ din ţară. . •

. Discuţiile urmate
D-l Praf- D-r Băltcanu, arată că studenţii îu medicină trebue să lu

creze mai ales în instiţuţi-le de medicină, preventivă. D-sa aprobă întru totul 
participarea membrilor Conciliului Sanitar Superior şi a Inspectorilor generali 
sanitari, la acţiunea de îndrumare a studenţilor în medicină, ce-şi vor face 
stagiul în mediul rural.

D-l Prof. D-r G. Indorami, Decan al Facultăţii de Medicină Iaşi, arată 
că în cursul acestei veri a putut să vadă pe studenţii în medicină la lucru in 
Spitale-şi la circumscripţiile sanitare rurale. E i şi-au făcut pe deplin datoria 
lucrând cu devotament şi conştiinciozitate pentru ridicarea sănătăţii- publice.

'  . A®_sa cer.e 081 ?e e1 abpreze programul cursurilor de pregătiră a studen
ţilor în medicină, ce-şi vor face stagiul de vară la  sate.

D -l Prof. D-r Gh. lianu, arată că în intervalul de 3—.4 luni ce rămâne 
până la începerea stagiului de vară, este necesar ca să so dea o pregătire de 
medicină preventivă tuturor studenţilor ce vor lucra la  sate.

De asemenea, cere ca membrii Consiliului Sanitar Superior să participa 
în mod cât mai susţinut la organizarea cursurilor de pregătire a studenţilor.

D-l Prof. D-r I . Iaeoboviei, spune că a putut constata activitatea stu
denţilor in medicină in spitale şi -în mediul rural. Prin înfiinţarea ace tui 
stagiu de vară al studenţilor, s a  creiat* o tradiţie de ucenicie în pregătirea 
viitorilor medic* şi, pe de altă parte, studenţii au fost puşi să ia contact 
cu realităţile vieţii sociale şi sanitare din tara noastră-

D-sa arată apoi necesitatea ca studenţii în medicină, atât cei cari vor 
_ face stagiul la spitale, cat şi cei ce vor lucra în mediul rural, să plece cu 

o pregătire bună.
D-l Praf. D-r L  Haţieganu, rector al Universităţii din Sibiu, propune 

pentru ca acest stagiu al studenţilor să dea cele mai bune roade, ea profesorii 
facultăţilor de medicină să meargă în cursul verii în diferitele circumscripţii 
sanitare rurale, pentru a îndruma. activitatea studenţilor şi pentru a-i iniţia 
în toate problemele medicale ce au de rezolvat. _

De asemenea, d-sa propune ca studenţii ce vor pleca-la sate, în calitate 
de propagandişti ai problemelor de sănătate, să aibă şi 6 activitate de educare 
a sătenilor în domeniul igienei.

In acest scop ar ,fi necesar ca studentul în medicină să ţină. o seric da 
conferinţe la sa-te asupra principalelor chestiuni de sănătate.
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I >rai’- D'r  Plaeinfeijiii, cerc ca ştudenţii în medicină să aibă -cunoş- 
tiinte precis# asupra medicinei de urgentă, căci numai astfel vor putea face 
fată tutulor problemelor sanittare la sate.

D-l Praf. D -r N. 6 b .  Lupu, relevă necesitatea ca studenţii în medicină 
să îndeplinească stagiul de vară în spitale, şi în circumscripţii, sanitare rurale.

D-l Prof. Doctor D. Danielopo], cere ca învăţământul medicinei pre
ventive să se desvolte pe teren în mediul rural.

D-i Prof._ D -r M. Ciută, şpune că este necesar pentru pregătirea stu
denţilor^ în medicină, s& se facă un îndreptar' al activităţii, ce o vor avea 
de desfăşurat. Nu numai Profesorii Facultăţilor de Medicină, dar şi asistenţii 
trebue să îndrumeze la sate activitatea studenţilor.

D-l D-r Nandrjş-Cernănţi, relevă, bunele rezultate ea le-a constatat 
prin activitatea studenţilor la  spitale.

D-sa arată apoi că prin stagiul la sate, se va reuşi să se ataşeze mai 
mulţi medici de problemele sanitare rurale.

. ,®‘r  ^  Stoiehiţa, secretar general al Ministerului Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, exprimă necesitatea pentru' organizaţia noastră sanitară de a 
avea media numeroşi şi bine pregătiţi la sate.

P° lângă cundştiinţe de medicină preventivă, studenţii trebue să fie. 
pregătiţi in domeniul obstetricei şi al medicinei interne.
* Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale a întocmit pentru studenţi un 
îndreptar al activităţii lor în meduiul rural, şi acest îndreptar se va întregi 
şi completa. _

r  , .P j  f r?̂  D-r P. Tomescu, ministrul Sănătăţii, încheind desbaterile 
Consiliului Sanitar Superior, arată că din discuţiile ce au avut loc q 
reeşit necesitatea ca stagiul de vară âl studenţilor în medicină să fie 
cât mal temeinic organizat.

D -sa arată apoi că se va elabora un program analitic al cursu
rilor de pregătire pentru (sţtudenţii ce vor lucra în mediul rural1 şi un 
program analitic pentru pregătirea studenţilor ce vor lucra în spitale 
de către două comisiuni formate din membrii Consiliului Sanitar Superior.

* -
S a u  luat apoi de către Consiliul Sanitar Superior următoarele 

hotărîrî pentru organizarea activităţii studenţilor în cursul verii anu
lui 1 9 4 3 :

1- Studenţii din ultimii doi ani de studii ai facultăţilor de medi- 
dicmâ din ţară vor fi încadraţi în organizaţia sanitară a  Statului dela 1 
Mai la 1 Noembrie 1943.

In cursul lunilor Ianuarie— Aprilie studenţii vor fi pregătiţi Ia 
facultăţile de medicină pentru activitatea ce o vor avea de desfăşurat 
Ia sate.

• Se vor face de către Minister, cursuri scurte de inifiarea studen-

Îlor asupra organizaţiei sanitare şi asupra obligaţiunilor lor 'de serviciu 
i sate.

Se vor da directive precise inspectorilor generali sanitari şi me
dicilor şefi de judeţe asupra utilizării studenţilor în mediul rural.

2 . Stagiul de vară al studenţilor în medicină din anii II, III şi 
IV se va face în spitalele de Stat în intervalul 15 Iulie— 15 Septembrie.

Se vor da directive generale medicilor primari de spitalele de Stat 
asupra modului cum vor conduce acest stagiu al studenţilor.

3 . Membrii Consiliului Sanitar Superior vor colabora îndeaproape 
la conducerea şi îndrumarea activităţii studenţilor în medicină în cursul 
stagiului la spitale şi în mediul rural.

*$

/
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Activitate în cadrul instltuţiunilor sanitare 
din Oltenia

Cu ocazia inspecţiilor ce a fâcuf la câteva din spitalele şi dispen- 
sariile sanitare din jud. Romanafi în ziua de 7  August 1942, D -l 
Profesor D -r P . Tomescu, Ministrul Sănătăţii, a  ordonat executarea ur
mătoarelor dispozifiuni cu privire la Spitalul din Corabia:

1. Toate paturile spitalului Corabia vor f i  vopsite, se vor instala cu- 
vete, iar instalaţiile sanitare vor f i  ţinute în perfectă, stare.

2. Se va amenaja o farmacie de ispital cu rafturi receptură, urmând ca 
vesela să fie  trimisă de Minister când totul va f i  gata.

3. Biroul medicului Spitalului Corabia va fi mult mai bine amenajat.
4. De asemenea sala de aşteptare a serviciului de consultaţii va fi mai

bine mobilată. '
5. In fiecare salon se v0r instaJa paturi de acelaşi fel.
6. Veţi instala lămpi mari higienice în fiecare salon.
7. Secţia pentru bolnavi contagioşi va lua fiinţă numaidecât, în acest scop 

oficiantul sanitar care ocupă camerile destinate acestei secţii şe va muta imediat 
în oraş.

8. Porcii oficiantului sanitar hrăniţi din alimentele spitalului, vor f i  do*
' naţi imediat pentru hrana bolnavilor din spital şi înregistraţi în inventar.

9. Depozitul de alimente al spitalului Corabia va fi mult mai bine ame
najat şi mai abundent aprovizionat.

Asemenea inspecţii şi măsuri de îndreptare luate pe loc sunt sa 
lutare şi servesc oa exemplu. Oficiantul sanitar cu soţia sa, moaşe, 
ocupau câteva camere cari de mult fuseseră destinate a  servi ca secţie' 
pentru bolnavii contagroşi; în timp ce  aveau în oraş, proprietate parti
culară ce dădeau cu chirie; —  şi-şi îngrâşau pe seama spitalului, care 
nu poseda niciunul, numeroşi porci.

* ,

In continuarea inspecţiilor de serviciu făcute în cadrul.. instituţiilor 
sanitare din Oltenia, împreună cu D -l Inspector General Sanitar al R e- 
giunei şi D -l Medic Primar al Judeţului respectiv, am . constatat Id un 
Sanatoriu de fubercuioşi:

Alee bogată de brazi cari, crescând peste clădire, 'astupă faţada la care 
sunt situate saloanele de bolnavi, aduc umbră şi împiedecă aerisirea.

De peste drum vine adiere de miros nesuferit, dintr’o vâlcea care se 
întinde până la marginea' unui pârâu, pârâu cu cot şi maluri abrupte, care 
seacă vara, valcea la care conduc dela latrinele sanatoriului canale de scurgere, 
canale înfundate şi ele ea şi hasnalele şi puţurile de decantare în cari se deschid; 
fecalele. care debordează se revarsă pe o suprafaţă de câţiva metri pătraţi, 
formând o cioacă infectă, şi transformând dumbrava în sursă de infecţie, în. loc 
de parc de plimbare pentru tuberculoşi; o endemie de paludism, care bântuie 
printre bolnavi şi persona.ul sanatoriului, ar putea f i  datorată lipsei de asanare 
a regiunei şi scursurilor cari stagnează.

In dreapta, loeuinla medicului la care s ’a făcut reparaţii de 38.000 lei, 
în toamna trecută, din fondul de 100.000 lei afectat pentru întreaga instituţiune, 
restul n’au fost folosiţi.

Numeroşi bolnavi veniţi dinafară pentru consultaţie.
In faţă, clădirea sanatoriului cu un etaj, numeroase aripi, dependinţe, 

galerii de aeraţie şi anexe în curte. Toate în stare de totală neglijare, prin 
. neefectuarea reparaţiei la timp. Saloanele şi sălile prezintă numeroase crăpături 
de cutremur; tencuiala este căzută, varul este coşcovit, albul lui este murdărit. 
In câteva saloane destinate femeilor, rindunioele şi-au făcut cuib pe tăierile 
lămpilor electrice atârnate de tavan. Pereţii bucătăriei au brâul văruit în 
negru. In sufrageria în care se dă printr’o ferestruică practicată într’un pe

I
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rete, domneşte o căldură înnăbuşitoare prin lipsă de aerisire. In săliţa. care 
conduce la sufragerie, dă o cămăruţă redusă care serveşte la  spălarea veselii, cu 
fierbere presupusă într’un cazan plin de piatră. In pod zac zeci de paturi cu 
somiere în perfectă stare, şi măsuţe de tablă, degradate prin înlocuirea lor prin 
altele noui venite dela Sibiu cu 3—1 ani mai înainte. In beciul pentru zar
zavat, conduce o scară plină de găinaţi; ferestrele sunt înfundate ermetio ca 
să nu ese puii; în prezent sunt 17, cumpăraţi dela Comitetul da patronai; 
zidurile temeliei sunt pline de igrasie, la care se adaugă în câteva locuri la 
etaj, apa revărsată în perete pe lângă ţevile de apă dela cuvete.

Băile dela bărbaţi nu funcţionează, cu toate că au instalaţie complectă; 
— closetele n’au apă, ţevile de apă fiind deteriorate sau canalele de scurgere 
fiind înfundate; — mirosul de urină se adaugă, în interior, la cel venit, la 
exterior, dela cel din dumbrava de peste drum, încât un miros fecaloid dom
neşte peste to t; — cuvete în toate saloanele, dar la unele ţevile sparte varsă 
apă' în pereţi.

Săliţa care conduce la un closet, în partea rezervelor pentru bărbaţi, 
transformată, de bolnavi amatori în. cameră obscură pentru fotografiat. Trei 
eamere cari puteau f i  amenajate pentru bolnavi, ocupate de materiale sanitare 
şi' obiectele bolnavilor, pentru cari în podul imens ţinut sub chee, se putea 
găsi loc; — din cauza lipsei de rezerve, bărbaţii gravi şi muribunzi erau 
adăpostiţi în pavilionul femeilor, cari aveau astfel de suportat emoţii în plus 

 ̂ Femeile lipsite de galeria pentru aeraţie, care dărâmată în primăvară 
n’a fost. refăcută, cu tot materialul prezent pe teren, îşi fac cura de chaise 
lougue pe marginea unui şanţ umbrit care dă în câmp.

Numai 16 vagoane de lemne în loc de 28 ca anul trecut. Numai 14 
personal în funcţie în loc de 26, personalul de serviciu refuzând, pe drept cu
vânt^ să se închidă într’un sanatoriu de tuberculoşi, situat în câmp, pentru un 
salariu care începe dela clasa V l-a. Foarte puţine provizii la magazie. Porci, 
de Joc, la crescut. In ziua aceea revenea la  120 lei kgr. carne de: viţel. Un 
intendent non sosit, detaşat din altă parte, pentru a înlocui pe cel vechiu, 
destituit a  doua oară, după ce fusese reprimit în serviciu, pentru nereguli bă
neşti; de altfel, un alcoolic inveterat. Rezervoriul de apă cu toate ţevile în pod 
neînvelite,.cari înghiaţă iarna, crapă şi nu mai funcţionează.

Morga în condiţiuni sinistre.
In grajd numai un cal (ceilalţi doi cari fuseseră rechiziţionaţi, n’au fost 

înlocuiţi), cu care se transportă dela oraşul situat la  26 kilometri ali
mentele necesare. Camioneta cu care se transportau bolnavii trimişi pentru 
internare, se află  !pe butuci, cu 3 cauciucuri sparte şi unul lipsă — din care cauză 
bolnavii fac un popa» în spitalul oraşului de reşedinţă până să fie transportaţi 
l.a sanatoriu, sau pornesc pe jos, sau plătesc până la 2000 lei pentru un 
vehicul particular. In remiza .fără uşi, într’un colt pompa de incendiu ruginită 
ş i acoperită de praf; de-a-valşna scule de gospodărie; şi o trăsură, al cărui 
burduf de piele fusese tăiat şt furat de hoţi rămaşi necunoscuţi, cu câteva zile 
mai înainte.

In Sanatoriul cu 70 paturi bugetare, 49 bolnavi; Cu toată afluenţa 
de bolnavi la  consultaţii, numai 2500—3000 venituri lunare. Aparatul de 
radiologie reparat de curând, de abia intrase în funcţiune. Microscopul, recla
mat de un spital vecin dela care fusese împrumutat, pe cale de restituire. 
Examenele in serie ale bolnavilor veniţi la  consultaţie specială, cu raze şi 
alte cercetări de laborator (urina, sputa, viteză de sedimentare) ar- putea creşte 
în proporţie însemnată veniturile sanatoriului.

Peste toi jale şi paragină, prin lipsa gospodăriei celei mai elementara 
şi a  oricărui interes pentru bolnavi. Intr’un sanatoriu de tuberculoşi, bol
navi stigmatizaţi pe viafă, şi cei mai nenorociji, pe cari nu trebue să -i 
părăsească speranţa de a  mai ieşi vreodată vii din asemenea case de 
izolare şi sănătate.

; ; Antreprenorul care tocmai sosise pentru reparaţii parţiale, pe care  
le -a  început de astâdatâ dela clădirile sanatoriului, n e -a  comunicat ul

ui. M. R. 6
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terior c a  unui ucenic, ctn® suit p© scară, râcâia tavanul unuia din sa— 
banele dela femei, i—a  venit râu în 2 rânduri din cauza aerului con
finat şi nu s a  putut face reparaţia necesară decât prin spargerea şi 
desfundarea coşului de ventilaţie. '

Orice comentarii sunt de prisos. Dar dacă Ia viitoarea inspecţie. 
Sanatoriul nu va fi intrat în normal, se va propune Onor. Minister luarea 
măsurilor de rigoare. Sperăm că nu va fi cazul. Îndrumările dale pe 
loc şi atragerea atenţiei şi pe această cale, care poate servi ca imbold 
hifulor —  după cum ni s’a  comunicat din diferite părţi —  îşi va 
produce efectul.

Repetăm, ca şi alta dată, ca  înexperienţei conducătorilor şi lipsei 
de control din partea organelor erarhioe, sunt datorate în primul rond 
aceste stări.

*

Spitalul Drâgăşani, clădit de curând conform cu cerinţele spitali
zării modeme, se prezintă în condiţiuni satisfăcătoare de curăţenie şi 

funcţionare, cu toate că medicul care îl conduce şi oficiantul sanitar, 
oare face oficiul de intendent, sunt concentraţi. înlocuitorilor li s’a uşurat 
sarcina prin gospodăria şi organizarea bune ce  au găsit.

Capacitate de 60 paturi. Internaţi 42, dintre cari 25 scarlatinoşi internaţi 
în vechiul spital situat în vecinătate. Consultaţii: dela Ianuarie până în prezent 
6986. Băi bine instalate. Closete cari funcţionează. Saloane mici şi rezerve de 
clasă, en mese şi scaune (fiind de biurou trebnesc înlocuite cu taburele albe 
ca la Spitalul din R.-Vâlcea) pentru fiecare bolnav. Efecte curate şi în bună 
stare. Sala de consultaţie bine situată- Sala de operaţie bine instalată. Mic la
borator, activ. Farmacie bine asortată- Magazie de aprovizionare ciţ de toate. 
Pivniţă igienică şi în ordine. Bucătărie foarte curată. Un etaj deasupra, ou 
numeroase camere şi baie, rezervat exclusiv personalului auxiliar sanitar, ceea 
«e constitue o raritate fericită. Morgă nonă de tipul 3.

O clădire mică, în complectă ruină şi nefolositâ, situată la. faţadă lângă 
pavilionul \ad-tiv, trebuia dărâmată de mult. Clădirea vechiului spital, aflată 
lângă pavilionul cel nou, dacă nu este timpul să .fie dărâmată şi cu materialul 
rezultat, să se clădească mai ila o parte, în dos, un pavilion cu 2 etaje pentru: 
oontagioşi, ar putea fi  reparată, rezervându-se o aripă pentru boalele' conta
gioase şi, alta pentru boale so'ciale, precum tuberculoza sau pelagra.

*
Dispensarul rural din Brezoin, pe cala de instalare, va fi  inaugurat în 

curând. Bine situat, frumos, spaţios, oferă locuinţă izolată medicului cu fa
milie, prezintă 2 camere pentru eventuali internaţi în primul rând femei gra
vide, camere pentru consultarea bolnavilor, băi populare. O instalaţie mică 
de raze şi un microscop va trebui să-i complecteze amenajarea care este de
săvârşită. • ,,

Mulţumită toată lumea, în primul rând medicii cari lucrează în 
Spitale ca cel din Drâgăşani, condus de D -l D -r I. Bâlufă; sau in 
Dispensare ca  cel din Brezoru, datorit în întregime străduinţelor D-lui 
D -r Gh. Deşliu.

Şi mai nenorociţi bolnavii cari ajung într'un Sanatoriu ca cel de 
mai sus.

M. CÂNCIULESCU 
- Membra ti Conf. $an* Superior
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In gripă

GERMICID
Dr. Wander

Tablete cu 0,5 gr.
Supozitoare 1,0 gr.
Supozitoare pentru copii 0.20 gr. cu Cafeină 0.02 gr. 
Pulbere pentru receptură

Profilaxia şi terapia RACHITISMULUI 
Fixator de Calciu

VIOSTERIN
Dr. W ANDER

Vitamină D standardizată 
In unităţi internaţionale

ULEIU  DRAGEURI
I oue. =  15.000 unităţi 1 dragei =  3.000 unităţi

Mostre şl literatură trimite la cerere
Dr. W A N D E R  S.A.

' Fabrici de produse farmaceutice şi dietetice 
B u c u r e ş t i  I I ,  B u l . B u c u r e ş t i i -N o i  N o. 9 0



Asociaţie nouă le  cârDnne

CARBOWANDER
î  A I L E  I C

Cărbune vegetal
Su lf
Senna
Cholelnat de Sod iu  
Atropină metilbrom. 
Uleiuri eterice

Absorbant —  Desinfectant intestinal — Laxativ 
cu efect antispasmodic şi colagog

Menajează ficatul în afecţiunile tubului digestiv 
graţie efectului său colagog

Sulfamidă cn toleranţă optimă

SULFORONIN
Dr. Wander

Sulfanilyl ~  aminopiridină
Gonoree—Pneumonie—Meningită—Strepto—Stafilococie— 

Goiibaciloză — Dizenterie

Tnburi cu 2 0  tablete a 0,5 gr.

Mostre şi literatură trimite la cerere: 
D r. W A N D E R  8 .  A .

Fabrică de, produse farmaceutice şi dietetice,
B u c u r e ş t i  I I ,  B u l . B u c u re ş t ii^ N o i N o. 9 0



Literatură medicală

M ED IC II LUI M O L llR E *)
Cel din timpul său si cei din timpul nostru

de
D octeur PAUL FÀREZ

Molière nu a făcut excepfie nici în ceeace priveşte descrierep 
medicilor din timpul său. Deoe i-ar fi crufat de verva sa satirică? 
întrebarea ce se pune este însă aceea de a  şti dacă medicii operelor 
sale sunt personagii reale sau simple marionete imaginate pentru cs 
stârni râsul spectatorilor.

Căci Molière, spre deosebire de Corneille care descria oamenii 
cum ar trebui să fie şi de Racine care-i arăta cum sunt, trecând toate 
cele observate prin geniul său creator, i-a  modelat, i-a  construit ef, 
făcând din caracteristici studiate separat personagii ce  oonfin în ele un 
amalgam de trăsături, toate exagerate şi deformate, adevărate perso
nagii „comprimate'1. "

De refinut că în afară de comediile sale de o mai ‘mare amploare,
oa DON UUAN, LE M ISANTHROPE, L’AVARE, TARTUFFE, LES 
FEMMES SAVANTES, el a  scris numeroase piese mici, numite de 
el „coup de crayon" sau „petit improptu", adesea însofite de muzica, 
cor, dans, adevărate caricaturi, şi tocmai în acestea apar medicii de 
neuitat ai lui Molière.

A identifica medicii teatrului burlesc al Iui Molière cu cei reali 
din timpul său, asta înseamnă a  ne face o idee cu; totul greşită de co
legii , noştri din acea vreme. Pentrucă nu au făcut această distincfie 
medicii timpurilor noastre desconsideră şi disprefuesc pe contemporanii 
marelui scriitor, ceeace este o lipsă, nu numai de solidaritate, dar chiar 
de dreptate.

M ai întâi, nu sunt numai medici adevârafi în teatrul fui Molière, 
ci, mai ales, falşi media, c a  valetul Sganarelte, subreta Toinette, ado
ratori ca Léandre şi Clitandre care, pentru a - ş i  ajunge felurile —  cele 
mai deseori amoroase —  se travestesc în medici. De aici enormităţile 
produse de amestecul nepriceperii cu al îndrăznelii care distrează pu
blicul, ar fi „latina" vorbită de Sgananelle, un ignorant în această di-

*) Les Médecins de Molière, Ceux de son tem ps et ceux du notre de D-r 
Paul Farez (Ed. A. Maloine-Paris; Recenzie de D-r H. Makelarie şi Drd, N. Băr- 
cănescu, .
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recfie. El spune: „oabricius ard  thuram catalamus" sau „ossabandus 
nequeis nequer potarium quipsa milus“ , oare nu era nici decum felul 
de a  vorbi al medicilor din aoea vreme, 

i La fel, admirabila şi nemuritoarea ceremonie din „Le malade
imaginaire" care nu este dedai o parodie de carnaval.

Să vedem acum care suni asemănările dinire mediai de atunci 
şi cei de azi.

Mai întâi, vorbeau latineşte. Dar dintre medicii secolului XX 
cali mai ştiu sâ o vorbească? In secolul XV II latina era limba ştim- 
Jifică şi înoercarea lui Descartes de a  publica în limba franceză 
„Discours sur Ia Méthode" produse o adevărată revoltă. Nu este nimic 
de dispreţuit dacă acei media erau atât de culfivafi încât vorbeau, 
scriau şi chiar gândeau în limba latină. Latina Iui Molière e  o latină 
burlesca, „de bucătărie" aşa ca să fie înţeleasă de public. >

Apoi, îşi scriau ordonanţele în latineşte. Dar acest bun obicei 
care s 'a  păstrat şi astăzi este de un real folos. Scrisa în latină, limbă 
universală, ordonanfa poate sâ fie executată exact şi fără greutate în 
orice regiune a  globului.

Vorbind latineşte, diagnosticul şi prescripţia nu erau înţelese de 
bolnav şi de familia sa. Dar astăzi nu sunt oare ferment împrumutaţi: 
din elină, a  căror origine este ignorată de unii medici c a : bradi —  ş? 
tachicardie, anorexie, aaapnee, anoxemie, disfagie, dismenoree, leuco- 
penie, fagocitozâ, dotienenterie, pericholesdstitâ, pyelonefrită, syringo- 
mielie, etc. Molière ne-ar ironiza şi pe noi pentru acest fel de a  vorbi, 
însă aceşti termeni formează iun fel de vorbire internaţională grafie căreia 
ioti medicii din lume se înfeleg între ei. Deci şi medicina ca orice artă, 
ca orice manifestare specializată de activitate umană, -are vocabularul 
ei, greu înjeles de neinitiafi. M uzicanţi întrebuinţează italiana, în sport 
termenii englezi, tot aşa chimiştii, astronomii, matematicienii, filosofii 
îşi au vocabularul lor. La fel „spiferii" devenifi farmacişti, oameni de 
laborator, adevăraţi savanţi, cum ar putea spune în termen ştiinfific altfel 
Pyramidonulut decât „fenildimetilaminodimeiilpyrazolan" sau albastrului 
de metilen decât „clorura de teframetiIdiaminodiphenthiaziInium,’...

............... des mots longs d’une toise",
„des grand mois qui tiendraient d’ici jusq a  Pantoise"... 

cum spunea Petit Jean  în ,LES PLAID EU RS". Aceste numiri sunt 
cele reale, logice, bazate pe formula chimică. Capitalul specialităţilor 
farmaceutice ar da azi lui Molière numeroase ocazii de a-şi manifesta 
verva satirică. Aşa sunt medicamente ce privesc numele plantelor din 
care se extrag, al bazei ce le conţin, prescurtări ale formulelor chimice 
sau pur şi simplu numiri imaginare. Şi cum, în astfel de împrejurări 
medicii moderni îndrăznesc să ridiculizeze prescripţiile „de neînjeles" 
afe medicilor lui Molière? La Fontaine avea dreptate, zicând:

„...pour nos défaits la poche de derrière, 
i „Et celle de devant pour les défauts d’autrui"...

Nofiunile lor ştiinfifice erau reduse, ştiinfa lor era rudimentară. 
Nu cunoşteau chimia sintetică, teoria atomică, asepsia, anestezia, ae
roterapia, radiologia, radiumterapia, anafilaxia, caloidoclazia şi multe
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abe cuceriri ale timpurilor moderne. Djar aceste lipsuri nu constituiau o 
vină dacă ne gândim 'că n u 'se cunoşteau nici drumul deifer, telegraful, 
telefonul, automobilul', avionul, cinematograful şi atâtea altele. Ei tă - 
cecu parte din secolul Jor ca cei din secolul 'XVI în a l lor, ca noi 
în secolul X X . Dar, deşi în ultimii 5 0  ani medicina a  făcut progrese 
gigantice, totuşi se poate ca în secolul X X III succesorii noştri să nu 
găsească decât greşeli şi ne vor ridiculiza aşa cum pe nedrept facem 

' noi pe seama colegilor de acum B secole.
Cunoştinţele lor erau mai mult empirice, nu ştiau să dea ex

plicaţii cauzale, aşa cum se vede în ceremonia burlescă din „LE MA
LADE IMAGINAIRE“ când la întrebarea:

■ _ „...causa et rationem quare
„opium facit dormire“ ... 

se dă răspunsul:
y,qui est in eo 
„virtus dormitiva 
„cujus est natura 
„sensus assoupire...“

Dar câte eunoştiinie fără o explicaţi® cauzală nu sunt şi astăzi. Spre 
exemplu dece Gardenalvil e  tmai soporific decât Veronatul? De oarece 
diefilmalonilureea pierde un etil In favoarea unui fenil, ar spune chi
mistul. Dar dece radicalul etil e  mai pujin soporific decât cel1 fenific?

Se mai susfine că ei erau refractari progreselor ştiinţifice căci 
negaseră circulaţia sângelui. Dar cu siguranţă că nu în timpul lui 

- Molière a fost în contradicţie cu morala, binefăcătoarea anestezie ope
ratorie, nici insultele primite de Claude Bernard, în 1853 , pentru func
ţiunea glicogenetică a ficatului, de Villemain —  1867 —  pentru vini-, 
lenţa şi contagiozitaiea tuberculozei, de Davaine —  1863 —  pentru' 
descoperirea bacferidiei carbon oase sau —  1874 —  patogenia septi
cemiei, de Laveran —  1880  —  pentru hematozcarul său producător de 
pakidism. Cum a  fost primită constatarea cantagiozitâţii febrei tifoide? 
Era vre-o idee socotită ca mai utopică decât aceea a  vaccinării?

Iar Ia Academia de Medicină din Paris, acum 6 0  de ani, se 
considerau ca antiştiinfifice, ineficace şi periculoase descoperirile nemu
ritorului Pasteur, constituind un dublu pericol: social, prin omucidere 
şi intelectual.

Aşadar, întotdeauna ideile nouă au fost şi sunt primite cu pro
teste, iar adversarii inovatorilor 'sunt de obicei, medicii care au ajuns 
la o situaţie înaltă. Foarte elocventă din acest punct de vedere, este 
polemica dintre Profesorul Wirchow şi medicul de provincie Koch. Ad
versari dârzi sunt preoţii care se bazează pe dogme neschimbătoare;

• el condamnă delà început, ,fără qpel, pe oricine le turbură obiceiurile. 
Alţii sunt intelectuali în vârstă care, desobişnuifi de a face investigaţii 
personale, nu fac efortul pentru pătrunderea unei noi concepţii şi 
adaptarea sa.

Dacă inovatorul insistă, dacă se face ascultat, atunci dă naş
tere la rezistenţă activă, la riposte, ia invective. Pasteur, care făgăduia 
stima şi recunoştinţa sa aoeluîa oare-i arată că este greşit, îşi plângea
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timpul pierdut cu răspunsuri la argumente şi contestaţii frivole, uneori 
copilăreşti. Dar totuşi, pentru el ca  şi pentru alţii, aceste discuţii folo
sesc căci ideile se precizează, experienţele se multiplică, dovezile devin 
de netăgăduit. Descoperirea astfel întărită sfârşeşte prin a se impune 
şi a  se stabili victorioasă pe ruinele teoriilor adverse.

De sigur că teoriile noi nu sunt admise uşor în ştiinţă, întâr
ziind mai curând un adevăr, prin discuţii, decât să se adopta o gre- 
şală. îndoiala metodică este adevărată piatră de încercare. A  se îndoi 
de o descoperire nu este mai mult a  o nega decât a  o aproba, dar 
examenul frebue să fie cu totul imparţial, fără o idee preconcepută, 
făcând tabula rasa de propîile sale concepţii.

Aceasta este adevărata cale ştiinţifică, dar din nefericire nici 
azi, nici în timpul lui Molière nu s 'a  putut substitui preocupărilor şl 
pasiunilor personale.

Li s ’a  mai adus imputarea certurilor dintre ei, rivalităţilor, dogma
tismului, • încăpăţânării, şi, peste tot, exclusivismului fprapeuîlc şi contra
zicerilor sistematice.-

Acestea au dispărut astăzi? In ceeace priveşte exclusivismul te
rapeutic, în L’AM OUR M ÉDECIN " doctorii Tomès şi Desfonandrès 
îşi revendică întrebuinţarea exclusivă, unul a  sângerării, celălalt a l eme- 
licului (vărsăturilor), fiecare arătând marile pericole, ale fratamenhitii 
celuilalt. In timpul nostru nu există gare acelaş exclusivism a l terapeu
ticei fibromului utérin între chirurgi care susţin extirparea lui şi radio-, 
iogişii care-l tratează prin iradiere.

. . Dar în ce priveşte contrazicerile? Sunt ele în inferioritate faţă de 
discuţia chirurgilor pentru înfundarea sau neînfundarea bontului după 
apendicectomiSj sau felul diametral opus de a  privi rezultatele amputaţiei 
lui Chopart?

Dar interniştii? Unii admit acţiunea tcnicardiacă a sparteinei, 
alţii o neagă; unii preconizează asepsia foselor nazale contra gripei, 
ceilalţi socotesc că astfel se înlătură mijloacele de apărare. Dar steri -  
zarea laptelui pentru copii? E mai bine să fie lipsit de vitamine, sau să 
fie lăsat să conţină bacili Koch ?

Oricând o părere dă naştere la o afirmaţie diametral opusă 
unei teorii existente, este considerată ineficace • şi periculoasă. Este un 
fel de reflex al contrazicerii. Discuţiile medicale dau adesea loc la con
flicte cu logica formală, de oarece fiecare priveşte prin prisma sa, 
fascinat de imaginaţia, dorinţele şi speranţele sale.

Generalizarea grăbită, iată. veşnicul viciu de raţionament care 
ridică proteste, fără măsură şi care depăşesc scopul.

Odată spiritul de opoziţie satisfăcut, reflexia urmează reflexului 
ş< contrazicerea se calmează, se judecă mai obiectiv, se compară, se 
precizează, se pune Ia punct şi buna armonie înlocueşte discordanţele.

Aceste contraziceri, frebue recunoscut că au şi un folos. Ele nu 
sunt acum mai puţin numeroase decât în timpul medicilor lui Molière.

\

»



D A TE  DEMOGRAFICE, ISTO R ICE  Ş l  FAPTE D IV ER SE  
IN LEGĂTURĂ C U  SAN ATATEA  PU BL ICA

Din amintirile unui medic rural de altă dată

de

D-r ALEX. MANOLESCU

„La toamnă se numără bobocii!', spun cei cu bătături in paime, 
care pornesc ‘Ia munca grea a ogorului, odată cu răsăritul soarelui, şi se 
întorc mult după apusul lui. Sunt întovărăşiţi la muncă de copiii mai 
mărunţi şt de neveste; ba chiar şi de acele cu prunc în trup. Iată un 
tablou trăit, pe care nu-I voi uita niciodată. Intre 7 şi 8  dimineaţa, zil
nic trecea pe dinaintea locuinţă mele din Burdujeni o femeie tânără —  
dar îmbătrânită înainte de vreme, —  cu un prunc în trup între 7— 8 
hmi, cu un plod în braţe, alţi doi mai mărunţi o ţineau de fustă. Pe 
umăr traista cu merinde şi în mâna slobodă un ulcior cu apă şi 
grebla. Această albină era desculţă! In schimb cu un tulpan negru 
îpe cap în luna lui Cuptor: obiceiu oriental dela Turci şi Evrei... f e - ' 
nreea nU trebue să apară cu capul desvălit în faţa unui bărbat.

După apusul soarelui, Paraschiva făcea drumul îndărăt, şi bi
neînţeles, că  n'o aştepta masa pusă; alt rând de muncă, hrănirea oră- 
teniiler, a  porcului, mulsul vacii şi pregătirea pentru ale gurii...

Câte ceasuri dormea Paraschiva?!
Paraschiva, la 8  zile după facere, a început din nou munca la 

ogor. Şi dacă în fuga trenului aţi zărit pe ogoare 2 snopi în picioare 
acoperiţi cuNo pânză, acolo dormea micuţul Paraschiyei şi alţi micuţi la 
fel. Sâtencele, mai mult încă. decât bărbaţii, ţin cu sfinţenie zilele de 
post şi tocmai în  toiul muncilor grele este postul Sf. Petru: De multe 
ori reuşeam sâ -î conving să se hrănească în zilele de post şi cu ceva 
de dulce —  spunându-le că doctorii au dreptul să dea deslegare fe
meilor însărcinate sau care alăptează, bolnavilor şi copiilor.

lată un film Ia care am fost părtaş în centrul capitalei, nu tocmai 
de mulţ. M ă aflam Ia un prieten, şi n'am apucat să mă aşez, se des
chide o  uşe şi din prag, emoţionată, o femeie din casă anunţă: „A  dat 
Bunul Dumnezeu şi a  născut femeia; dar nu este cine sâ-i taie buricul 
copilului.
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Dar eu ce sunt? *
Maşinal mi-am lepădat haina, m’am spălat Ia repezeală şi am 

pornit spre patul Iehuzer.
C e mi-a fost dat sâ  văd?! Intr’un gang îngust, întunecos dm 

subsolul unui bloc, o tânără cu boarfele pe dânsa în genunchi, re
zemată de un duSap, a născut pruncul pe cimentul rece, cu un fac de 
sânge, ameninfafă d e , colaps.

Am rămas buimăcit. Am văzut eu în trei zeci de ani Ia sate, 
multe mizerii. Am asistat Ia faceri grele, cu chemări târzii, pe cuptor 
ori pe un pat lat de două scânduri goale. Dar femei născând ca vitele 
în picioare —  nu.

Am cerut foarfece, spirt, tincturâ de iod şi o fâşie curată de 
pânză, pentru'.legat buricul. Slujnicele de fa jâ  alergau care încotro, toate 
acestea cereau timp.

Pruncul şi mama, Gavrilă Sarmisagetuza —  ce nume simbolic —  
din ei. III primară îl fin minte sufereau. Şi mama desmierda copilul: 
Puiul mamii, puiul mamii!

Iată că soseşte mântuirea în persoana coanei moaşe, care a  venit 
cu o mică întârziere de mai bine de trei ceasuri, din cauza unei pane 
la automobil. Şi din pricina aceasta şi trusa ei a  suferit pană, n a  avut 
cele necesare.

Am mustrat pe Sarmisagetuza, după cum am dojenit şi amenin- 
jam cu darea în judecată pe babele-moaşe-câ nu mă chemau Ia timp.

Păcatele mele, într’adevăr: „Cel cu pagubă şi cu păcat", îmi 
spuse Sarmisagetuza. Cu trei zile înainte m’am dus la maternitate la 
primele încercaturi, şi mi s a  spus că mai este timp.

Acuma tot de acolo am venit. M ’a  costat 2 0 0  Ier maşina.
Şi dacă in Capitală este atâta lipsă de moaşe, ce  sâ mai po

menim de sate. Pe vremuri, în Vlaşca am  avut o  moaşă la 8 0  de 
sate. Moaşa, care este elementul cel mai principal, baza asistente! 
medicale.

Iată ce ne spune scriitorul Comeliu Moldovanu în „Privelişti 
dela fără". La Ostroveni-Doli .printre fârani. Printre altele spune: „ In - 
tr o  zi fierbinte, la ora mesei, intră în curtea conacului o namilă de om, 
cu figură speriată şi cu pârul vâlvoi.

—  Cucoane nu mă lăsa!
—  C e omule, ce fi s’a  întâmplat?
;—  Dă-mi o puşcă sau un pistol, continuă desnădăjduitul, că  

altfel se prăpădeşte.
Nu mult după aceia intră pe poartă ca un triumfător.
—  Ei, Pavele, ce făcuşi?
-—  Trei cartuşe trăsei, Cucoane, Ia cel de a l treilea mintenaş! 

foşni pruncul!....
La focurile pistolului, femeia în dureri de facere, spţeriătâ, a  

născut.
C a  atare salut cu mult entuziasm inifiativa luată de a  se în - 

fiinfa mai multe şcoli de moaşe, lucru ce lam  cerut acum 30  de anî 
şi dovada sunt cele scrise de mine în revista „România Medicală" a  
Prof. Babeş. La mintea omului este, o clădire începe dela temelie şi 
nu dela acoperiş, cu inspectori şi parainspectori.



Astăzi datorită D-lui Mareşal Anfonescu, gravidele nu vor mal 
fi respinse sub pretext că nu sunt focuri, că spitalul e  în reparaţie, ba 
câ e  vacan}ă. Domnia Sa a  dat aienfia problemelor sanitare, şi „cum 
obrazul subţire cu cheltuială se ţine" a dat şi banii trebuincioşi pentru 
sănătatea publică.

Gavrilă Sarmisagetuza a  împlinit pe deplin, —  a  ispăşit păcatul 
mamei Eva. Tot D-l Mareşal Antonescu s ’a  gândit şi Ia siiuafia ei 
morala, vor fi scutite de sudâlmi birjăreşti ca ia uşa cortului.

Pe vremea când apărea „Epoca" de săptămâna mamei şr a  
copilului, le închinam câteva gânduri „ceream ca să uităm de Mama 
ca argument decesiv în discufiile noastre înferbântate. Această uitare 
ar fi cinstirea ei cea mai mare şi ne-ar onora” . Ceiace e şi mai de 
neînfeles, că şi femeile, şi ele mamă o terfelesc în gura mare chiar în 
stradă. D -l Prof. Kirîjescu cu ani în urmă a  tratat acest subiect la 
Radio. O  doamnă — nu din cefe desculfe, a  amintit de mama unui 
şofer care nu s a  oprit.

D-I Profesor era în spatele ei, şi când l’a zărit, a  cerut scuze 
în franţuzeşte. Inifiativa D-hii Profesor a fost nimerită. Sudalma are 
vechime peste suta de ani.

E timpul să înceteze batjocorirea mamei care ne naşte în chi
nuri grefe, ne leagănă în cântecul Gavrifei: Nani, nani puişor, pe
trece nopji de veghe Ia cea mai mică turburare de ale noastre, şi câte 
şi mai câte îndură, câte lacrâmi varsă până ce  ne vede în picioare.

Câte nu-şi pierd viafa? Intre anii 1932-—1941 au murit 24.500 
de femei în timpul naşterei şi din cauza naşierei. In cariera mea de 
aproape 35 ani ca medic rural am trebuit să dau multă asistenjâ la 
faceri, ş t1 cele ce urmează le scriu ca să ia cunoştinfă tinerii colegi, care 
trebue să meargă Ia ja ră , să ia  cunoştinfă profesorii dela facultate şi 
chiar cei dela sănătatea publică, că medicul rural trebue să cunoască 
arta obstetricală nu numai în teorie ci să fi făcut practică efectivă cel 
puţin 6  luni ia maternitate.

Toate acestea le-am spus fostului ministru de instrucfie Tache 
lanescu în 1892 , cu ocazia unei audienfe împreună cu alfi 2 colegi 
în următoarele împrejurări. E bine de cunoscut amărăciunile, datorite 
ambifiifor personale. Fostul Epitrop al Spiridoniei A. D. Holban, în
tr e  bună zi, cu adevărat noapte a evacuat clinica chirurgicală a Prof. 
Saily  şi cea obstetricală a Prof. Bartalhy. Clinicile se făceau în teorie, 
venind ministru Prof. Pani a închiriat casa Başotă. Dar fatalitatea 
ne-a urmărit. In timpul vizitei de dimineafă s’a prăbuşit un salon cu 
bolnavi. Numai un caz de fractură a  avut loc. Aproape 2  ani din nou 
facultatea fără clinică, cu acest prilej am fost Ia ministru şi fără în
conjor i-am spus, că nu studenji-doftorii de mâine vor purta greaua 
vină a  incapacităţii lor. Gunosc un capţitol tare dureros în această 
materie, ce ştiu alfii?

D -r Răsmerită mi-a povestii următorul fapt, autorizându-mă căci 
e  bine să cunoaştem neajunsurile trecutului, ca să apreciem binefacerile 
prezente. iUn medic rural a  fost chemat Ia o facere. S ’a  dus cam amărît, 
luând trusa cu instrumente şi manualul de obstetrică. Primit de către 
moaşă care s ’a  lăudat oă are 50 de finii şi că femeea nu are dureri;
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şi ca capul se vede. Cdfegul a plus femeea să spele ciaunul de mămăligă 
şi să puie Ia fiert instrumentele. Pe nenorocita femlee a  apucaf-o fia- 
rjle plângând sâ n o  taie. Până să fiarbă instrumentele, colegul s a  dus în 
odaia vecină citind cum se aplică forcesul. Dânsul n’a văzut măcar o 
femee născând normal. Urmarea a  fost, că femeea a  fost cuprinsă de 
dureri din ce în ce mai mari şi a  născut. Cei din casă au dat năvată 
Ia medic mulfumind Bunului Dumnezeu, că  a  ascultat rugăciunea Iui.

Tot mai bine cu rugăciunea, decât cu pistolul, —  ca moaşă.
Nouă medicilor nu ne e îngăduit şi nici nu e  timp, să consultăm 

texte, aceasta fiind numai dreptul judecătorilor, care au şi facultatea 
de a  amâna pronunfarea senfinfei cu pricina. Noi însă când e  vorba de 
mtervenfii Ia naşteri nu putem trăgăna, nici consulta manuale.

Eu care scriu aceste rânduri sunt prea mulfumit de încrederea ce 
m i-a dat’o sătencele şi am avut norocul să nu lipsesc pe nici un copil 
de mama lor. îmi amintesc de aplicarea de forceps sofiei unui ofifer 
cu serviciul pe frontieră.

Prima oară, gravidă târzie. După 3 ore de zăbavă, moaşa pri
cepută m’a  chemat în ajutor. Intr’o clipă am trebuit să pun diagnosticul 
ruptură eminentă a uterului şi copilul viu. Fără cloHoform deşi era: 
indicat aplic forcepsul. In apropiere se mai găseau medici, dar nu mai 
era timp de aşteptat o clipă. Nu tocmai cu uşurinfă au mers lucrurile 
dar s au terminat eu bine. Pruncul Răducu de odinioară şi nu este sin
gurul din cei scoşi cu cleştele, a  trecut Prutul anul trecut ca ofifer, a  
dus compania Ia izbândă, în locul căpitanului grav rănit, el însuşi rănit 
"la. pulpă ca şi sergentul Iui Alecsandri la 1877.

Succesul bravului ofifer a  avut un epilog. Istoria se repetă. Ce 
a  fost va măi fi şi ce s ’a  făcut se va face. Nu este nimic nou sub 
soare a  spus-o Regele Soiamon. Radu a  trimis celor de acasă răvaşul 
istoric din 1877

„M ai lungă îmi pare calea acum Ia întors acasă.
Aşi vrea să sbor, dar rana din pulpă nu mă Iasă!"

Şi Radu a  fost rănit în pulpă.
Am mai aplicat forcepsul într’un moment istoric în ziua de 9 

Martie 1907  Ia preoteasa Ş . din Toodeşti mama a  9  copii, în clipele 
când în sat sătenii se frământau precum se ştie în acele grele zile 
pentru fără. Nu măi insist asupra celor 2 cazuri de placentă prevîa la 
primipane. Nu este fără interes din cele multe, multe versiuni, ce 
am făcut cazul următor este instructiv pentru răspunderea ce a  are 
medicul dacă se călăuzeşte de sentimente umane, nu şi de cele re
gulamentare, şi nu se gândeşte nici la codul penal Ia Gaz de nereuşită. 
In satul Bursiceni după ce baba moaşa a  descântat gravida 2 4  ore« 
şi cheamă pe moaşa-împărăfească-cucoana moaşă, care a  găsit în 
prag degetufele unei mâini.

Aducefi pe D-f Medic. Dar eu eram departe. Până ce s’a  găsit 
cărufă, până ce  am venit aproape 3 ceasuri întârziere am găsit vatra 
cuptorului drept paf, de curăfenia rufelor nu mai pomenesc. Primit 
cu muzică“, „nu mă lâsafî că mor", durerile nu o slăbeau un minut/ 
fn locul degetelor văzute de moaşă era întreg brqful până Ia umăr ieşit
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tumefiat, negru ca  cerneala. Timp de gândire nu era, deşi spitalul 
era fa o palmă de loc. Daca mă gândeam Ia pielea m ea,... o  trimeteam 
ia spital. Conform regulamentului. Dar era moartă sigur. Cei pricepuţi 
în obstetrică vor aprecia prin ce am trecut, până ce am efectuat vert- 
siunea şi extras pruncul. De data asta însă o muzică a parturienti şi celor 
din casă „nu mă omorî“ s’o las pe seama lui Dumnezeu. Am reuşit, 
pruncul nu mai era viabil, moaşa a  cerut Ia repezeală o covăficâ cu apă 
şi o lumânare. A  rostit o rugăciune a aprins lumânarea şi Ta botezat 
spunând: D -Je Doctor ai făcut o faptă mare, plăcută Iui Dumnezeu, 
că redat celor 4  copii ramaşi pe mama lor. Şi nu e  unicul gest de re
cunoştinţă din partea sătenilor.. De aceia nici eu nu-i uit, precurm 
nu uit pe fetiţele dela orfelinatul C . F. R. din Burdujeni care împreună 
cu corpul didactic au fost prezente pe peronul gării Ia 11 noaptea, 
intonând „Mulţi ani trăiască , când trenul s ’a  pus în mişcare.

Aşa ceva nu se uită şi m’a  despăgubit dé multe amărăciuni.
Dar este o justiţie, aceia a  timpului care mi’a  dat satisfacţie 

cfeplinâ am rămas în picioare ca cinste. E bine de cunoscut trecutul. 
Ş i nu am fost singurul care q muncit şi a pătimit. Consultaţi buletinul 
Asociaţiei a  Medicilor, înfiinţată în 1897 în casa inimosului Dr. Dru- 
gescu, c a  în casa medicilor să domnească pe vecie colegialitate şi unire, 
în locul d e: „Invidia medicorum pessima".

Din nefericire colegialitatea a  rămas mai mult pe Hârtie. Cum 
curgeau plângerile medicilor mutaîi de prefecţi şi foşti preşedinţi ajunşi 
Ia scaun, iscăleau fot de li se cereau! Colegii sunt astăzi scutiţi de 
această umilire,- socot ca atare pe puţini câţi au rămas să nu se îm - 
pâeze, s’ar mai conveni să nu ne culcam ca flămânzi.

La al 17-lea Congres al nostru, regretatei D -r Botosai a  spus:
„Termin cu un singur regret: profesorii noştri, ilustraţiile noastre 

medicale, nu văd în Asociaţia medicilor decât o trambulină, care le 
serveşte să se sue, din când în când, pe câte un piedestal, şi nu-şi 
mai aduc aminte de ea, de cât atunci când, ajunşi jos, au nevoe să le 
dăm o mână de ajutor! De ce nu vin să asiste la desbaterile noastre? 
De ce, acei, care^sunt în parlament, nu ridică glasul lor autorizat, atunci 
când este vorba de chestiuni, care privesc sănătatea publică? Când este 
jvorba de apărarea naţională, să caute să lumineze, să facă întruniri 
publice, şi să arate, că apărarea naţională nu consistă cumpărare de 
puşti, de aeroplane, de submarine, ci va consta numai în întărirea, în 
vigurozitatea poporului nostru".

A fost un urât spectacol când un director detronat care a  tăiat 
şi spânzurat; înforcându-se la preşedinţie s’a  luat Ia sfadă prin bro
şuri, să facă grevă pasivă, să continue serviciul, însă să rupă relaţiile 
cu direcţia.

Medici însă au fost mai cuminţi.
D -r Boîescu a  fost unicul deputat care a  renunţat Ia imunitatea 

parlamentară Ia fel ca deputatul Frank din parlamentul din Berlin, şi 
dânsul a murit pe front. S a r  cuveni ca gestul Eroului Dr. Botescii să 
fie fixat în casa dela Isvor, pe o placă de bronz, să fie veşnică pome
nirea Iul şi a tuturor celor 343  de morţi din 1916/1919, dintre care 6  
colege*. S ă  nădăjduim câ  „ce  a  fost urit teri azi nu mai este". Şi dacă 
cumva mai e  azi urmă de buruiană mâine flori să îi ia locul.
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Cele rele să se spele '
/ Cele bune să se adune.

. C ât sunt Iega{i sătenii de ogor, n e-a  spus-o moşul Ion Neagu, 
care a ajuns aproape Ia o sută de ani, din satul Mereni, plasa Şiret 
unde m i-a petrecut vacul. Şl ne-a  spus-o înfr’un grai arhaic moldo
venesc, neasemuit de frumos.

„Când mă întorc seara ostenit 
Di Ia ogor cu drag muncit,
La căminul mneu iubit.
Ş i pi măsufa mnicuşoară 
Cu trei chicioare; rotunjioare 
Răstorn măliga din ceaun;
Atunci mă închin înfr’un ceas bun:
C ă  mâliga-i bucată di aur 
Din a l pământului tezaur....“ .

Bucată de aur a  lor, bogâjia fării, atârnă de îndurarea cerului. 
O  simfim! ,

încă acuma 8 0  de ani marele cărturar Pop Dionisie Marţian a  
Spus-o acelora, care cheltuiau unsoarea pământului prin străinătăţi: „C â 
{ara e  bogată atunci, când avem ploaie la vreme şi preturile simt bune; 
şi când pe alte meleaguri" e lipsă de ploaie".

Mai este o serie numeroasă de muncitori care nu văd soarele cu 
săptămânile, acei dela aurul negru. '

Se cuvine să facem bilanţul sănătăţii loi', —  diferenja anuală —  
dintre morţi şi născuţi, şi care este termometrul sănătăţii, cea mal 
scumpă comoară a  terii.

Natalitatea legendară ,de odinioară dela sate cam intră în le
gendă... Acum 2 0 ' de ani Ia fieoe 51 de secunde se năştea un prunc 
şi moartea ne înşfăca câte un prunc sau un adult la un minut şi 25  
de sec. înregistrarea născuţilor şi a  morţilor se face în  fieqe clipă, de 
către institutul demografic sub conduoerea pricepută a  D-lui D -r Sabin 
Manuilă şi ta fel colaboratorii. Centralizarea este anevoioasă şi sorocul 
publicării, dării de seamă generale a  căzut abea acuma. O  privire 
generală între eri şi azi ne pune pe cale. Sporul în cifre absolute şf 
proporţional Ia mia de locuitori a  anilor ce urmează este semnificativ.

SATE O R A Ş E  C A P I T .

1921 -4- 225954 18,40/03 * +  22,358 +  6,40/00 +  2745
1939 +  186576 +  1M »/«, 4 - 6,900 +  1,9»/a, +  2948
1940 +  100285 +  9,4®/oo —  3,349 —  l, 3 % o  -  18
1941 +  94135 +  8,80/00 -  5,907 —  l,3«/oo -  712

+  4,60/oa 
+  V -0/oo

“  0>7°/oo

Asupra deficitelor din capitală, revin desluşit la finele lucrării, —  
inferpretându-le.

Să urmărim situaţia din Banat şi Oltenia. Oltenia cea. cu 9 7 ,5 %  
băştinaşi, 1 ,3 %  alte neamuri şi 0 ,2 %  evrei. Oltenii daţi de pildă penhu 
dibăcia şi spiritul lor comercial, printre alte multe însuşiri.
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S A T E  O R A Ş E  C R A I O V A  T . - J 1 U

1932 +23-315
1940 + 10.817
1941 +  6962

+17,1°/«, + 4 6 2 + 2 ,5°'oo
+  7,201()0 — 6 0 2 -3 ,20/oo
+  4.8°/oo -455-2,lO /oo

-  89—1,60/qo 
- 372-6,70/00 
— 3 0 3 -4 ,4 ° , oo

—  5 -  O,50/oo
—  7 1 -  6,50/oo 
- 1 3 3 - 1 3 ^ 0 /jo

Asupra Olteniei, rrevin mai jos, la capitolul Pelagră şi Tuberculoză.
Să vedem situaţia din Banat cu 5 4 .4 %  băştinaşi, 4 4 .4 %  alţi 

(Germani mai mult decât jumătate) şi 1 .2 %  Evrei.
Banatul cel bogat, cu gospodari înstăriţi, ştiutori de carie, care 

ne-o dat Yichenţhi Babeş cu cei doi feciori, chimistul D -r Aurel Babeş 
şi Prof. D -r Victor Babeş, care a  adus mediana Română pe făgaşul 
civilizaţiei adevărate, prin lucrările sale în anatomie patologică, prin 
descoperirile sale şi importante în bacteorologre şi mai ales în seroterapie 
unde numele său nu poate fi despărţit de oel a  Iui Roux şi Behring. 
Banatul, care ne-a dat pe eroul Dragalina şt printre alţi mulţi fruntaşi 
pe cântăreţii Dima, Drâgoi şi Vidu, care ne-a dat „Logojana“ cântecul 
şi jocul -cel frumos.

In Ioc de veselie, arborii rămaşi orfani de gospodarii care i-au 
| sădit în legământul lor molcom şi monoton, parcă auzi tânguirea codrului 

de Eminescu:
% '1

„Bate vântul fiunzan dungă,
| Cântăreţii mi alungă".

I Sunt , case unde în Ioc să iasă fum din hogeag, cucuveica cântă
I o jale. In salul Cucova —  ce nume predestinat —  sunt oase pustii, 
jj s au stins multe familii din lipsă de urmaşi. (Vezi D -r Iosif Nemoianu 
Şj şi D -r P. Râmneanţu).

SATE O R A Ş E  L U G O J

1932 +  497
1940 -2 3 7 1
1941 -1 5 3 4

+ 0,60/00 _ 710
-3 ,0 % o  - 8 9 7
-2 ,6 0  a, - 4 6 5

—4,30/oo
-5,80/co
—2 ,0°/00

—175
- 3 4 6
- 2 1 9

-  7,50/00
-16,00/00
— 8»4°/oo

Din cele de mai sus şi cele următoare se vede că moartea îşi 
faae de urît, că  este a  fot stâpânitoare de un şîr de ani. Ea culege şi 
nu alege —  egalează tot ce-i iese în cale.

U Şi dacă astăzi Oltenii stau Ia masă deficitară cu fraţii şi vecinii
lor Bânâţani, era o vreme când era cu totul altfel.

In preţioasa lucrare de D-I D-r -Iosif Nemoianu: „Contribufiuni 
Iu problema copiilor din B anat"; găsim următorul citat după B. P. 
Haşdeu:

„Era o vreme oă din toate regiunile locuite de Români astăzi, Ia 
Nord de Dunăre, Banatul şi Oltenia cu prelungirea lor cea comună, sunt 
singurele care reprezintă o continuitate neîntreruptă geograficâ-istorică 

I a  neamului românesc, un cuib de unde se romanizau treptat tarile spre
| Apus, spre Crivăţ şi Răsărit şi cele de peste Dunăre, un cuib ce mereu
ij desaescându-şi prisosul dar rămânând totdeauna plin".
| Şl D -I D -r Nemoianu face următoarea reflecţie:

„Azi nu mat trimit, nu descarcă ni ci un prisos, ele nu mai trimit 
| armate de cucerire, dimpotrivă va trebui să  ja  poziţii de cfpărare“l.

;;
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Deficitele din Oltenia sunt mai vechi decât de la 1932.
Un coleg craiovean, gelos de faima sănătăţii concetăţenilor săi, 

sptme c a  moartea înfr adevăr bântuie printre craioveni, dar nu între au
tohtonii, ci Intre venetici. Să  vedem' dar cine sunt veneticii.

In Buletinul demografic, opera de mare valoare, s 'a  introdus deia 
1934 , o rubrică a  morfilor nelocalnici.

Cine sunt nelocalnicii, sau veneticii, cum spUne colegul?
Sunt în primul rând ţăranii din judeţ, care vin Ia reşedinţă, să  se 

caute fa spitale.
O ri, n'o fi murind tocmai aşa de mulţi, în Craiova sunt medici 

iscusiţi şi inimoşi.
O  fi murind şi poate unii trecători, veniţi cu afaceri, grosul însă 

îl dau sătenii, care au părăsit vetrele lor şi au venit să-şi facă rostul, 
să-şi câştige existenta în oraşe. Şi mă întreb ce mângâiere poate fi, 
că mor dânşii şi nu alfii.

Gare-i profitul Ţării?... dacă mureau la vetrele lor. Paguba 
e  aceiaş.

Chestia este c ă  Ia oraşe viata ;e grea de tot.
In 1941 au murit la Craiova 1179  dintre cari şi nelocalnicr 20 2 . 

Născuţi 876  =  —  3 0 3 !
Mortalitatea aceasta excesivă a veneticilor, a  sătenilor veniţi să-şi 

facă un rost în viafă ne vamrnfeşte de o serie de articole ale d-Iui A. 
Corieanu în „Timpul" unde s’a  ocupat cu multă competentă de chestia 
ţărănească.

D -sa a  arătat că fa 1 4 .0 0 0 .0 0 0  hectare de arătură av$ra 
1 6 .0 0 0 .0 0 0  de ţărani şi cu sporul anual, pe vremea aceea, de aproape 
un sfert de milion. La noi avem 115 ţărani la 100  hectare de ogor,, 
deci mai puţin de 1 hectar de căciulă şi acela nu într’un singur ogor, 
ci parcele mici în diferite locuri. In Danemarca 30  Ia 100  hectare —  după 
D-I. D -r Sabin Manila (Demografia rurală a  României).

Sunt în fără 4 4 0 .0 0 0 .d e  familii cu mai pufin de 1 hectar. Re
mediul propus de unii este:

Să se scoată oâfeva. milioane de ţărani care n ’au nici un petec 
de pământ, sau mai nimic şi să fie întrebuinfafi Ia oraşe în industrie. . 
Care industrie? Ce urmează a  se creia —  şi până atunci? —  vedem 
ce se va alege din sătenii care vin Ia oraşe.

După terminarea răsboiului chestia industrială va căpăta altă în
făţişare.

După D-I D -r Sabin Manila (Demografia rurală a  României 
4 19 4 0 ) avem pe Km.1 de agricultură o  densitate medie de 75 . Pe 

regiuni: .
Bucovina cu 121 agricultori pe Km.2 d® ogor.
Oltenia cu 9 7  agricultori pe Km.2 de ogor.
Banatul şi Crişana-Maramureş cu 8 3  agricultori pe Km.2 de ogor.
Muntenia şi Moldova cu 7 9  agricultori pe Km.2 de ogor.
Transilvania cu 75  agricultori pe Km.2 de ogor.
Dobrogea numai cu 43  agricultori pe Km.2 de ogor.
Medicii, lefegii şi cei pensionari, pomanagii, care se culcă câte

odată şi flămânzi, au datoria imperioasă, să se ocupe de mămăliga ţă
ranului; căci dacă dânşi au, avem şi noi.
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Problema n jra lâ s e  pune în  toată amploarea ei ca Ia 1859  şi est* 
de mare actualitate să se cunoască acest capitol: Domnia lui V o d ă  

O u a  (Istoria de A. D Xenopol). Se vorbesce mult de oraşe şi mai 
puţin de saie. Că fi cunosc conţinutul jalbei pontaşilor Moldoveni, adre
sată divanului ad-hoc din Moldova Ia 1859. Este o pagină unică de 
antologie şi în aceiaşi măsură mişcătoare prin confinat, iscălită fiind de 
Moş Ion Roată şi de alfi săteni —  nelipsind nici semnătura cărturarului 
Episcop Melchiseder, Arhiereul Filaret Seri ban, şi încă a lji câţiva.

Problema bănăfeanâ e  şi mai veche. D -l P. Nemoianu în „Pro
blema Bânâjeanâ oglinda unei plâşi" arata că plasa Râcâjdia cu 
3 9 %  populafie românească, natalitatea scăzută nu este un fenomen 
trecător. Populafia acestei plase a  scăzut între anii 1 8 6 9 — 19 1 0  cu 
3 % . Unele comune prezintă o scădere şi mai mare: lam şi Berlişte 
au pierdut între 1869— 1924 a patra parte a  numărului locuitorilor. 
Şi cu cât de atuncea încoace!

S AT E
Născuţi
Morţi
Spor

S ituaţia elem entului ru ral şi urban din ţa r ă
1932
39.10/0,,
22,30/qq

1940
28,20/oo
18,80/qq

1941 ORAŞE 1932
28,00
19,20/qq

+  16,8°/oo +  9,40/oo +  8,80/oo

22,30/oo
18,90(10

+  3,4«/,/oo

1940
19 40/00 
20,70/oq

-  1,30/oj

1941
19,40/0,
20.70/0,

-  l,7o/b0

Aparte Oltenia, care ţine pasul vecinului, a Banatului, ambele 
finuturi date ca pildă pentru buna stare şi hărnicia lor.

S AT E 1932 1940 1941 ORAŞE 1932 1940 1941
Născuţi 36,6o/oo 24,6®/o0 22.5o/0# 24,4 «A»« 18,0 «/o0 15,5 «/o*
Morţi 21,50/00 17,70/ep 17,7o/o0 21,9 o/o0 21,2 o/o0 17,6 oyb»
Spor 17,5o/oo +  7,2o/oo +4,8o/oo + 2 ,5  */o0 — 3,2o/0,  —2,1 o/0o

Aceste proporţii ne arată că curentul civilizaţiei şi altele au adus 
la nai scăderea mare a  natalităţi. Fata doua a  medaliei o aşteptăm; 
aceea a scăderii şi a  mortalităţi în acelaş ritm, cu cea a  natalităţii aşa 
aşa cum este în alte părfi ca pierderile să fie despăgubite prin stabi
lirea morţii.

Se vede că  pe când natalitatea saade cu paşi grăbiţi, mortalitatea 
cu cel a  racului. A H  e  primejdia. '

Situajia în municipii, oraşele de frunte, cate se înfruptă din toate 
bunătăţile civilizaţiei, este:

1939: +  5007 Etnici, — 553 Alţi, — 1098 Evrei
1940: +  471 ,  -  1661 ,  -  1742 ,
1 9 4 1 : +  463 „ — 1165 „ — 1961 ,

Oraşe: 1939 +  6900 1940 —  5233 1941 -  5907.

Evoluţia sporurilor din oraşe 
încoace:

O R A Ş E
• 1906 — 15 +  6,40/00 

1921 — 30 +  5,lo/oo 
1931 — 39 +  2,10/0«
1940 — — l,3o/oo
1941 -  — l,3o/o0

fajă celor din sate de Ia 1 9 0 6

S A T E ’
+  9,7o/oo 
■+■ 9,3«/o0 
+  8,6o/o0
+-9,4o/oo .
+  8,8°/oo

M. M. R. 7
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Pe buna dreptate „Moarte fărâ pricină nu se poate“ culegi ae 
sameni. Să  urmărim „Ab ovo" —  pruncul dela zămăslire —  cum a 
spus-o Hippocruî. Un prim loi de suni prunci născufi morfi, prunci 
care n’au plâns, n'au suferii ca  om după cum a caracterizai menirea 
făpturilor de Iui, un subtil scriitor:

„Copilul când se naşte plânge
E un siptom.
Presimte, că are să sufere ca om".
N e-o spune Sf. Scriptură, urmarea păcatului lui Adam şi Evei.
Urmează Iotul cel mare, cel al copiilor mărfi până la vârsta 

de un a n . . De fapt mortalitatea pruncilor nu este decât până la 6  luni, 
după cum face dovadă statistica mea pe 7 0  ani. (Mortalitatea în prima 
lună e  V2 din mortalitatea primului an. D -r G . Banu).

In 1941 au murit 6 2 4 0 4  câpii până la vârsta de un an, din
tre care:

La sate: 53471 . Până la 6  luni 4 4 1 6 7  şi 9 .3 0 4  dela 6— 12 funi.
La oraşe 8933 . Până Ia 6  luni 7 0 8 0  şi 1853  dela 6— 12 luni.
Dintre aceştia 34 .903  sunt de debilitata congenitală, moffi în 

primele trei luni, ceeace dă un procent de 6 7 .9 8 %  raportat Ia morţii 
până Ia 6  luni şi 54 .23 %  fafă de cei de un an.

> Aceste trei Ioturi constitue „nodul gordian" al sânâtâfii publice. 
Aceste date arată că nu numai medicii au rolul principal, ba mal mult, 
alfi factori economici, sociali, culturali au cuvântul de •prioritate şi în 
mâna lor stă putinfa de îndreptare a  răului. Să  nu se uite că acum 7 0  
ani, în termeni medii, după statistica ce am întocmit-o eu în plasa Şiret, 
jud. Botoşani unde am sfăt 3 0  ani şi mai bine, am găsit în 187 0 , 
fa sate mortalitatea infantilă de 2 0 .7 2 % , Ia fel şi în restul tării, aceaşi
propor}ie şi în ultimii 10 ani, 1932— 194 1 , a  scăzut abia lă 1 8 .5 % .
Intr’o recenzie a D-Iui D-r D. Ciocârlan în instructiva „Revistă de 
Igienă Socială” , a  d-Iui fost Ministru D -r Banu, găsim următoarea 
situaţie în  America:

In 1938<la sate 5,4°/o0 faţă de 5.7 ®/o0 în 1937 
„ „ „ oraşe 4.8o/o0 „ „ 5,7«/o0. „ „

Din parte-mi eu m am mărginit numai cu statistici, am lucrat 
şi pe teren, am înfiinţat în fără prima „Societate pentru protecfia noilor 
născufi şî a  Iehuzelor“ în comuna Salcia, sub patronajul duioasei Regine 
Elisabeta, am făcut statistica jud. Gonstanfa de Ia anexare Ia 1 9 0 8 , pe 
grupe etnice; şi am găsit că mortalitatea infantilă Ia Români a fost de 
4 2 ,3 7 % ; pe când Ia Bulgari, Greci, efc., numai ( de 3 8 ,8 2 % , Ia 
Germani de 3 7 ,2 7 %  şi Ia Musulmani de 2 3 ,2 7 % .

Regretatul Prof. Babeş luând cunoştiin}ă de aceste cifre, a cerut 
ca Consiliul Sanitar Superior, să facă anchetă Ia fafa locului. Şi Regele 
Carol 1 a  primit lucrarea şi m i-a mulfumiî prin Mareşalul Curfii Regate.

Constanfa oraş, a  dat un spor! de 2 9  români, în acest interval 
de 30  ani.

Ancheta cerută de d-I Prof. Babeş, n a  avut Ioc, Ia fel ca cea 
cerută de D-r Fe’ix asupra Pelagrei, care de se făcea poate că 
venea Martie 1907.

nu
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Atenţia mea din prima clipă a  fost morialiiaiea pruncilor. Nu 
m’am mărginii la vorbe, şi iată cum a  fost primită întemeierea primei 
societăţi a  protecţiei sugacilor şi lehuzelor de către duioasa Regina C ar- 
nen-Sylva. A lipsit concursul altora.

Serviciul M . S . Reginei,

Domnule Doctor,

M. S . Regina mă însărcinează, să vă fac cunoscut, că  nu numai 
m  autoriză de a  da numele de Regina Elisabeta nouei societăţi ce voiţi 
a fanda Ia Salcia, dar Se bucură din suflet de iniţiativa ce aţi luat, 
urându-vă prosperitate şi promifându-vă tot concursul Majestăţii Sale, 
pentru reuşita meritoaseS Dv. Întreprinderi.

Primiţi Domnule Doctor, —  cu mulţumirile M. S . Reginei, pentru 
cărticelele ce I-afi trimis —  asigurarea cansiderafiunii sale.

(ss) Zoé Bengescu

Moarte fără pricină nu este. Care organ al trupului nostru este 
mai gingaş. Care este boala cea mai ucigătoare; nu de azi sau de 
ieri, cr de totdeauna? In 1941 bolile aparatului respirator au dat o mor
talitate de 4 5670 , —  dintre care singură pneumonia a  atins numărul de 
34309  morţi. Şi dacă am1 pune la socoteală cei morţi de tubercuIo)ză 
pulmonară în număr de 21926  dintre care Ia sate 15155 , —  Ia oraşe 
6771. Dintre oraşe Capitala stă în fruntea coloanei cu 205 1 , faţă de 
3280  ale celorlalte oraşe din Muntenia. Vârsta între 2 5 — 3 4 . Vârstă de 
iluzii şi de visuri, cu dor de viaţă, a  dat un număr de 64 3 7  şi ceea de 
producţie între 2 0 — 54  un număr de 15046  morţi. Oltenia a  avut în 
cursul lui 1941 un număr de 3 1 4 2  morţi de tuberculoză. D-I D -r ' 
Morelli organizatorul combateri tuberculozi în Italia n e-a  spus deunăzi 
că delà 6 0 .542  morţi a  scăzut în 1942 Ia 3 4 .0 0 0  fa dânşii. La ne» 
după arătările Societăţii Profilaxia Tuberculozei am avea acum 5 0 .0 0 0  
de morţi. In Capitală între 1928— 1937 din 1 1 0 .538  de decese au mu
rit: 1 4 .884  =  1514%  de tuberculoză şi de pneumonie 1 3 .7 5 9  =  1 5 ,2 % . 
Mult de tot. Doară pneumonia e  o boală cunoscută vindecabilă, dar 
simt alţi factori sociali care stau în calea tratamentului medical: (Vezi 
evidenţa Sanitară a Municipiului Bucureşti de D-I D -r Răsmeriţă). După 
boafele aparatului respirator urmează aceea a  bolilor infecfioase-conta- 
gioase în număr de 36230 , apoi aparatul digestiv cu 2 3 4 1 4  morţi şi 
în ordinea descrescând celelalte organe.

Pruncii urmează aceaş scară.
In 1940 , au murit 18 .035  de răceală, prunci sub un an şi în 

1941 au murit 10238 . De pântecârie 8153  în  1 9 4 0  şi 6665  în 1 9 4 1 . 
Un obiceiu vătămător este următorul. <

Baba moaşe sau naşa cumătră, mesteca miez de pâine şi zahăr 
în gura lor, apoi se pune într’o pefîcufă şi se dă pruncului în locul 
sânului.

Mofoc se numesc în Moldova, Moţatcă în Ardeal!
Copii celor bogaţi în Capitală, duşi Ia soare în cărucioare luxoase, 

au un moţoc franţuzit —  „Tetma“ un gurgui de gumă.

Sinaia, 27/9 1905.

/



Laboratoarele „ICFAL“ S. A. B,
S tr. Principatele-U nite No. 14 

BU C U R EŞTI V  —  Telefon B.66.32

Bronchosan Sirop şi dragele — Sedativ al tusei. ' 
Adulţi 3 linguri pe zi.
Copii 3 linguriţe pe zi.

ipecodrin copi‘ “   ̂ *

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

1  A  A l  A  n  Afecţiuni hepatobiliare 
r *  Şq  ^  "■  soluţie : 20-30 picături de 2 ori pe zi 

granule şi soluţie granule, 2-3 linguriţe pe zi

Oastrobial Pansament gastro-intestinal 
3-6 linguriţe pe zi

Calcfretin 80 picături =  1 gr. Cloni râ de calciu 
stabilizată

40-150 picături pe zi

jUttirennal atotan sodic salicilat de sodiu 
fiole a 10 cc.
1 pe zi intravenos

Phedroiod
elixir

Astmă, spazme bronchiale 
1 linguriţa la nevoe

OYole-idal
Dioxychinisin,
Pyrazolondimethylaminophenyldime— 
thylicum, Chinosol, Thigenol,
Mal va,
Excipient glicerinat

Orosoi
granule

Disolvanţ uric 
3 linguriţe pe zi

Scdoncrwlna Sedativ nervos
elixir şi fiole 1“ 2 lin* “riîe Pe *  .

Pneumofropin 2 cc. Fiole.
Chinină bazică pură,
Champhor, Oleuri eterice, volatile 
1—2 fiole zilnic intramusculare.

P. S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc la cuno ştiinţa D-Ior 

clienţi că  toate preparatele TORJESCU le pot găsi la  Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bucureşti V Str. Principatele-Unite No. 14-Telefon 5.60-32



Profesori onorari

PRO F. D -r. C . DANIEL

Miilfi vor obiecta că a prezenta pu
blicului medical o personalitate atât de 
cunoscută ca Profesorul C. Daniel, este 
o acfiune inutilă.

Aş putea spune că sunt momente 
în viafă, mai ales Ia o vârstă înain- , 
tată, când ne găsim sub acţiunea unei 
impulsii care ne comandă să nu ui
tăm trecutul.

Când ai conştiinfa încărcată, fiindcă 
socofi câ n a i făcut nimica sau foarte 
pufin pentru a  te desobliga fată de 
acei cari te-au călăuzit în carieră şi 
te-au sprijinit cu toată autoritatea lor, 
a« ce! pujin o scuză.

A invoca personalitatea multi-late- 
rolă a Prof. Daniel, nu este uşor.

Montaigne spunea: ,,je  parle au pa
pier comme je  parle au premier que je rencontre".

„Mais quand tout est conté, on ne parle plus de soi sans 
perte. Les propres condamnations saut toujours accrues, les louanqes 
mescrues!“ .

Profesorul Daniel se bucură de o mare repufafie atât în România 
cât şi în streinătate.

îmi amintesc cu plăcere când l’am văzut pentru prima dată, acum 
4 0  ani, Ia Spitalul Broca din Paris, pe când era internul Profesorului
S. Pozzi. Era vara şi însofiam pe Profesorul agregat Paul Thiery loc- 
jiüorul Iui Pozzi în timpul vacanfei.

In sala de gardă a acestui spital ca şi în multe alte săli pe 
i»ide trecuse, se vorbia de internul Daniel. Dacă doreşti să afli dece 
reputafie se bucură un intern, sala de gardă, este cel mai nimerit 
cenaclu, unde capeji cele mai precise referinfe.

Dartigues, în lucrarea sa Faisceau Scruptural, vorbeşte de inter
nul spitalelor Constantin Daniel, menfionând că a reuşit într’un chip 
strălucit la concursul delà 1901 şi, că a fost internul lui Pozzi, Broca, 
Tuffier, Champetier de Ribes, Richelot, Pinard şi 0. L.. Faure.

Terminând Facultatea la 1905 , doctorul Daniel vine în [ară şt 
ocupă succesiv postul de şef de clinică la profesorul T. Donnescu, ca 
tedra de patologie externă delà Iaşi; apoi a transferat Ia Bucureşti 
ia catedra de patologie chirurgicală şi mai târziu la catedra de clinică
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ginecologica. Această clinică a  luat fiinţă la 1920  la spitalul Filan
tropia, în serviciul Iui Chiriac şi după moartea lui T. 3onnescu a fost 
mutat Ia spitalul Colfea.

Atât concursurile pe oare Ie-a trecui In Franţa cât şi faptul câ  a  
fost monitor de obstetrică la Clinica Baudelocque din Paris, Profesorul 
Daniei era obişnuit cu cursuri şi de aceea s'a  remarcat delà Înce
putul activitafii sale profesorale.

învăţământul ginecologiei în Franţa nu datează de multă vreme. 
La 1901 Consiliul Municipal din Paris votează fondurile pentru ca 
tedra ocupată de Pozzî. ' '■

In ce priveşte România, putem spune că .ginecologia datează de 
ia 1920 . Lăsăm Ia o parte tentativa făcută de Assachi pentru orga
nizarea unui serviciu de ginecologie, care a  durat puţin.

U n ginecolog trebue să aibă o educaţie chirurgicală de prim or
din. Lui Tuffier şi 3. L. Faure daţoreşte Profesorul Daniel calităţile 
sale de chirurg.

Şcoala ginecologică românească s ’a  ocupat de studiul bolilor de 
femei, de tratamentul lor şi de răspândirea cunoştiinfefor de ginecologie 
pentru formarea de specialişti.

îngrijirile pre şi post-operatorii erau reglementate la spitalul 
Colfei şi conduse de asistenţi. Intervenţiile se practicau în cele mai bune 
candithini, având un coeficient de mortalitate extrem de mic.

Profesorul Daniel a dat tot timpul dovadă câ este un adevărat 
şef, iar elevii şi discipolii săi îi păstrează cel mai mare respect.

Bun cu elevii şi mai ales cu bolnavele, cărora ie adresa în ser
viciu un cuvânt de încurajare, de speranţă şi de mare optimism.

Căci, Profesorul Daniel posedă acel spirit de umanism care a  
pornit de Ia Ambroise Paré. Părintele chirurgiei când se adresa a ju 
toarelor sale, Ie spunea: „tout cela n ’est rien, si l’on ne met pas Ia 
main aux outils".

In serviciul de clinică ginecologică se punea mâna pe bisturiu 
ori de câte ori indicaţiile impuneau şi de multe ori s’au salvat bolnave 
punând mâna pe instrumente, după preceptul lut A Pare.

Serviciul de Ginecologie dp Ia Coljea era organizat după mo
delul serviciilor similare din streinâtate.

Pentru studiul tumorilor şi pentru tot ce priveşte laboratorul, co
laborarea d-Iui D -r A. Babeş, agregat de anatomie patologică a  fost 
dintre cele mai preţioase. Ea se continuă Ia Asocîafia Română contra 
Cancerului din Strada N. Bălcescu.

Problema Cancerului Ia femee a  fost tratată cu interesul pe care-f ' 
comportă în serviciul Profesorului Daniel.

Societăţile de Ginecologie şi de Cancérologie, sunt două anexe 
ale serviciului de ginecologie; de aceea ele nu trebue să dispară.

Toate observaţiile Clinicei Ginecologice erau adunate fa biblio
teca serviciului. Studenţii, în vederea întocmirei de teze, gâsiau la 
spitalul Colfea toate documentele necesare, clasate în acest scop. Tot 
ia biblioteca Serviciului se redija şi se administra Revista de Ginecologie 
şi Obstetrică..

Nu voi trece în revistă numeroasele lucrări ale Clinicei, nici cefe 
personale ale Profesorului Daniel; las această sarcină altora. Ţin, fo-



103

tuşi, să semnalez lucrarea sa : La hiberculose genitale de Ia femme, 
editată de G . Doln, Paris 1932.

Această lucrare, după spusele editorului, a  avut un mare suc
ces de librărie.

Activitatea acestui incontestabil maestru al medicinei româneşti l-a  
impus în ţară şi străinătate. In ţară, a prezidat societăţi, congrese şi a  
ocupat diferite demnităfî. In streinătate, Academiile de medicină \din 
Roma şi Paris, precum şi numeroase societăţi savante din multe ţâri 
îl contează printre membrii activi.

Profesorul Daniel a prezidat congrese în streinătate şi este doctor 
„honoris causa” a l Universităţilor din Toulouse şi Bordeaux.

O  astfel de activitate, încununată cu atâtea 'succese, ar putea 
schimba pe un om. Profesorul Daniel a  rămas acelaş, muncind fără 
preget şi ocupându-se tot timpul de progresele medicinei româneşti. Re
tragerea sa din învăţământ a  trecut neobservată, fiindcă a  dorit-o.

Când a  sunat mobilizarea Ia 1941 , Profesorul Daniel a  îmbră
cat haina de medic militar şi a  luat conducerea grupului de spi
tale No. 321.

imi amintesc cu această ocazie cazul regretatului meu maestru. 
Profesorul Ernest Gaucher, oare deşi onorat cu titluri multe şi impor
tante funcfiuni, punea mai presus de toate patriotismul, consacrându-se 
funcţii militare.

C a şi Profesorul Gaucher, Profesorul Daniel a  finut să dea un 
exemplu care a  fost şi o adevărată lecfie pentru mulfi.

Enul Gheorghin

„Obesitatea nu este o maladie gravă. Nu te omoară în 
câteva luni, dar te face să mori zece ani mai devreme".

Hormon ovar, Tlroidi, Lob. ant. hipoflz., Timus.

S lăb ire  rap idă şi fă ră  pericol
' 3 drag. pe zi înaintea mesei
sau 4 inj. 1 cc. intramusc. săptămânal. 
Indicat tratam entul com binat simultan.

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



ih t a m M a lJ
A S O C I A T A  C O MP L E 
XULUI  ENDOCRIN Şl  

EXTRACT HEPATIC
I N D I C A T  IN 
R A C H 1 T I S M ,  

CREŞTERE. LIMFATI SM,  
DEBILITATE, A S T E N I E ,  
SURMENAJ, CONVALES
CENTA. INFECŢIE, FRAC

TURI, SARCINA, 
A L A P T A R E .

C A L C IU M
/lA A adîe

S P E C I F I C
AL

I N D I C A T  IN T O A T E  
A F E C Ţ I U N I L E  
BRONCHO - PULMONARE 
B RONŞ I T E  CRONI CE,  
EMF I S EM PULMONAR 
PNEUMONIE, BRONCHO-
PNEUMONIE, PLEURESIE, 
A S T M ,  B A C I L O S E  
I N C I P I E N T E .

Mostre gratuite la cerere 
M E D IR O M  S. A. R. 

BUCUREŞTI IV— STR. OLARI 23 
TELEFON 2.39-46



PROFESORI NOUI

Conferenţiarul de Oto-Rino-Laringo- 
logie de!a Facultatea de Medicină din 
Bucureşti şi Medic primar Ofo-Rino- 
Laringolog al Spitalelor Eforiei, D -l D-r 
1. Ţeju, a fost ridicat la treapta de 
Profesor universitar, titular al catedrei 
respective.

22 ani de activitate neîntrerupiâ pe 
ogorul medicinei —  în care timp 
a obfmut titluri, a făcut lucrări ştiin
ţifice, a des voi ta t o activitate didactică 
şi o activitate de spital notorii —  au 
justificat amplu această demnitate bine 
meritată.

Intre Titluri, a obţinut succesiv pe cele 
de preparator, asistent medic şei de serviciu 
de consultaţ i oto-i îno-laringologne, docent 
universitar în specialitate, conferenţiar uni
versitar, medic primar al serviciului sanitar 
dela spitalul Coltea şi dela Casa Asigu
rărilor Sociale clin Bucureşti, membru activ 
şi de onoare în comitetele a numeroasa reviste şi societăţi medicale din tară 
?i din străinătate, Director fondator al Revistei de Oto-Rino-Laringologie- 
Broncho-Oesofagoscopie din Bucureşti.

Ca Lucrări ştiinţifice în domeniul patologiei şi terapiei oto-rino-larin- 
gologiei, a făcut 116 Comunicări, a publicat 29 Articole-Memorii, a întocmit 
9 Rapoarte, a ţinu 1 11 Conferinţe — din toate domeniile specialităţii oto- 
rino-laringologice.

Ca Activitate didactieă a participat la pregătirea în specialitate a stu
denţilor cari au trecut pe la catedră dela 1923 până în prezent, a absolvenţilor 
tacultătii şi medicilor, făcând demonstraţii practice, organizând şi ţinând cursuri 
de perfecţionare, inspirând şi supraveghind 36 teze.

Ca aetivitate de spiţa], tot timpul a trăit numai în mediul spitalicesc, 
,,simţind din plin emoţiile legate de dorinţa fierbinte a medicului de a ajuta 
pe cel suferind, în respectul de bolnav, în disciplina activităţii de spital, în 

■ gustul de cercetări şi observaţiuni clinice, în dragostea pentru această disci
plină medico-chirurgicală“ .

Membru activ al reviste» „Mişcarea Medicală Română“, Colabo
rator de elită în fosta „Asociafie a Docenfilor universitari ai Facultăfii 
de medicină din Bucureşti” —  pe care am avut distinsa onoare de 
a conduce, noul profesor în calitate de titular va aduce catedrei sale 
prestigiul cuvenit şi o strălucire deosebită.

Prof. D-r I. Ţeţu

M Cânciulescu



Laboratorul „ICFAL” S. A. R .
S tr. Principatele-Unite No. 14 

BUCUREŞTI V — Telefon 5.66.32

CALCI UM „ I CFAL“
(Calcium Lacto-gluconic-glycerofosf at)

Fiole de 10 cc.
Perfect stabil şi Indolor. — Intravenos şl intramnscnlar.

F O S F O V I T A D O L
VIN Şl GRANULE
T o n ic  r e c o n s t i tu a n t  

<
v in  — 3 linguri pe zl. g r a n u le  — 3 linguriţe pe zL

H E P A T O N A L
E x tra ct de ficat in jectab il 
Dim ethyl arsen iat de lie r

fiole a 2 cc. 1 fiolă zilnic intramuscular

N A J  O S O L
Fiole de 10 cc. şi 5  cc.

(io d , s u l f  ş i  m a g n e z iu )  
R E U M A T IS M , S C IA T IC A  

Intramuscular.

N E T O C H I N
Fiole de 2 cc. şi 1 cc. -

(clornr& de tetram etilthionin biclorhidrat de chinin carbom idat) 

P A L U D IS M  Ş I  S P L E N O M E G A L I E

P . S.
Laboratoarele „OLTENIA ASEPTICA“ aduc la  conoftiinţa D-Ior 

clienţi c& toate preparatele TORJESCU le pot găsi la  Laboratoarele 
„ICFAL“ din Bncnreşti V, Str. Princlpatele-Unlîe No. 14-Teleion 5.66-32.



Necrolog

t  LUDWIG ASCHOFF ( 1 5 6 6 - 1 7 4 2 )

In luna .Iunie din anul acesta, s’a stins din vieată la  Freiburg' în 
Breisgau, cel mai proeminent anatomo-patologist al timpurilor noastre. Valurile 
spirituale sunt greu de clasificat, cât şi de măsurat, însă în cazul de fată, 
personalitatea defunctului era pretutindeni şi de mult considerată ca dominantă. 
Moartea l-a găsit onorar la Freiburg, acolo unde continua să lucreze mai de
parte, în timpul acesta mai mult în domeniul Istoriei medicale, în care intrase 
de mulţi ani el însuşi, înscris-cu o pagină luminoasă. Născut la  1866, profesor 
titular la MarbuTg în 1903, iar din 1906 la  Freiburg în Breisgau, în' locul 
lui E. Ziegler, unde rămâne 36 ani până in această primăvară, când după chi
nurile unui astm de. mult manifestat, sfârşeşte vieata după o activitate de 
peste o jumătate de secol în serviciul medicinei! Numele său este cunoscut 
cercurilor largi medicale pirn tratatul său clasic astăzi şi, cel mai bun din 
toată lumea în materia anatomiei patologice, ajuns la  ediţia 7-a, a apărut acum 
circa 30 de ani, cu colaborarea unui număr din cei mai distinşi patologi ger
mani. Aschoff este un descendent direct a  lui Virchow, fiind elevul a doi 
din cei mai direcţi elevi ai marelui patolog german v. Recklinghausen şi Joh. 
Orth, succesorul lui Virchow la catedra şi Institutul de Anat. Pat. din 
Berlin; la acesta din urmă pe timpul cât era la  Universitatea Goettingen, 
şi-a făcut Aschoff ucenicia timp de 10 ani, trecând  ̂ de aici ca ordinarius la 
Marburg- în locul lui Marchand. Ascoff este un continuator al patologiei 
celulare, îndreptând însă spiritul ei mult mai adânc către fiziologia patologică 
şi experimentală. E l nu este un revoluţionar în patologie, ci un desăvârşitor 
-al edificiului ridicat de Virchow şi echipa lui, iar prin spiritul lui inventiv 
ştiind să ducă investigaţia morfologică în brazda problemelor fiziologice, acolo 
unde se părea că morfologia nu mai poate da nicio lămurire valabilă în expli
carea fenomenului clinic \ funcţional. Din acest spirit a ieşit lncrările lui 
asupra ulcerului stomacal,'a apendicitei şi a sistemului de conducere a iritaţieî 
servoase a fascicolului lui Hiss, ca şi Bistemului reticulo-endoteliaL Era un mare 
animator, un mare şef de şcoală. Am avut fericirea scurtă de a cunoaşte acest 
furnicar de cercetători din toată lumea, în număr de zeci de persoane în 
nişte încăperi foarte modeste în o clăjdire veche, unde şi podul mansardat adă
postea o parte din lucrătorii ştiiripifici, cari nu mai aveau loc în sălile pu
ţine din primul sau al doilea etaj. Fiecare mosafir, avea tema lui discutată 
şi stabilită, iar odată, pe săptămână se discutau rezultatele şi ideile sugerate 
de cercetările făcute. Erau atunci între alţii: Mac Nee, Lepehne, Landau, 
şi Anischkoff, era timpul arteriosderozei prin injecţii de colesterină la ie
pure, cu Anischkoff şi cercetările asupra secreţiei pigmentului biliar cu Mac 
Nee. Tot în această clasă este şi stabilirea grupelor de calCuli biliari: infla
matorii şi neinflamatorii, precum şi structura lor chimică (cu Backmeister). 
Nodalii reumatici In reumatism au deschis o eră nouă în studiul acestei boale, 
de care toti vorbeau şi nimeni 'nu o cunoştea. Astăzi această, boală are o bază 
anatomopatologică granulară, oare o caracterizează binişor, trecând din epoca 
informă a stărilor reumatice, fără substrat anatomopatologi^ Din studiile lui 
mai vechi sunt cele asupra mecanismului trombului, asupra rolului dispoziţiei 
arinului alveolelor pulmonare, în aspectul tuberculozei pulmonare, studiile asupra 
salpingelor cât şi ol emboliilor cu celule mari sincitiale în vasele pulmonare, *

*
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precum şi studiul sistematic istologic prin microfotografii (GayJord) sunt bine 
cunoscute, prin manualul apărut.'

_ Neobosit profesor şi cercetător, cu un caracter puternic şi o voinţă de 
neînvins, a cutreerat lumea după războiul trecut, .făcând conferinţe în Japonia 
şi Statele-Unite pe lângă toate ţările Europei, pentru răspândirea geniului' gîr- 
man şi pentru câştigarea de simpatii prin personalitatea lui, pentru poporul 
german • învins în acest războiu şi scos dintre cercurile ştiinţifice ale învingă
torilor. =

O operă importantă este crearea serviciilor de prosectură de campanie, 
în care a lucrat el singur, venind în timpul războiului trecut la Bucureşti, avân- 
du-şi prosectura la Institutul Medicolegal. A recoltat un material patologic 
de războiu imens, din care de 25 ani apar lucrări de valoare şi interesante 
prin faptul că este un material unic, care nu se întâlneşte decât în războiu 
şi în anumite locuri, cu particularităţile lor, cu care rar se mai poate întâlni 
patologia, zeci şi sute de ani.

Soţ excelent, bun părinte, camarad, cu colaboratorii lui, mereu în mij
locul lor, mergând împreună Duminicile în Pădurea Neagră, cu o voie bună 
şi o plăcere de turist consumat,; din când în când deschizând uşile chiar la că
minul său, pentru toţi cei ce lucrau cu el. Rămâne după el o moştenire 
mare de fapte nouă, care deschid orizonturi mari oelor ce-1 urmează pe dru
mul însemnat de el. In România lasă puţini elevi direcţi, însă a avut mulţi 
din cei care îi  cunosc cercetările şi au fost îndrumaţi de spiritul său ştiinţific, 
modelându-se după el. Institutul de anatomie patologică din Freiburg, poartă 
astăzi numirea de Casa lui Ludwig Asehoff.

Marea lui înrâurire pe care a avut-o întreaga personalitate a. lui 
Asehoff, asupra evoluţiei' patologiei în secolul prezent, ne face să spunea c i  
•1 a însemnat pentru medicina secolului X X , • ceea ce a fost Virchow pentru 
aeeolul X IX .

P ro f D-r T. Vmsiliti

Ahnc-NUhndcr
Sulf. Resorcină, Ichtyol în 
cremă de lapfe

Descuamaţiune curală şi discretă a festifuhii bolnav şi „rec- 
tilulio ad Iniegrum” a epidermei sănătoase.

' ' I
Se întinde seara fârâ pansament. Dimineaţa se şterge cu 
benzină farmaceutică sau cu lapte. Ziua se pudrează. La în
ceput uşoară iritajiune (reacthme) care apoi cedează in câteva 
zile —  Tub orig.

C o d e x  S.A.R., C a l .  Ş e r b a n - V o d â  4 1 ,  B u c u r e ş t i
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Societăţi medicale

Académie de Médecine de Roumanie
Bulletin de VAcadémie d e M édecine

Vll-ème année. Nr. 1 -2, 3-4. Tome XII

| DIVISION SCIENTIFIQUE 

S é a n c e  du 7 F é v r i e r  1 9 4 2

Présidence de M. Angeleseo 0„  Président assisté par M. Parhen, vice-
président.

A. Cosaceseo, G. Tndoranu, A. Rosin et M. GoliCsco: Altérations, toxiques 
lymphocytaires ches les blessés de guerre infectés

G. Tndoranu: Altération des cellules sanguines, dans un cas de leucémie 
myéloïde, avec splénectomie

G. Tudoranu: Sur les plages azurophiles leucocytaires chez l ’homme, 
rappelant l ’inclusion azurophile chez les insectes.

J .  Unesco et N. Vàcâreanu: A propos d’un cas de maladie de Basadow 
avec troubles de conductibilité auriculo-ventriculaire.

. Enesco et G. Popoviei : L ’action de la  strophantine sur le tonus mus
culaire.

J .  Enesco et G. Popoviei: Tonus des muscles striés chez les malades 
avec insuffisance cardiaque chronique (insuffisance de l ’appareil circulaire. 
Rapport entre le tonus musculaire et la pression veineuse.

S é a n c e  du 21  F é v r i e r  1 9 4 2
Présidence de M. Angelegeo O., Président assisté par M. Parhon, vice- 

président. ' . ■ '  V.
V. T . Ionesco: Le centre de transfusion sanguine de l ’Ephorie des Hôpi

taux Civils.
H. Slobozianu et V. T . Ionesco: La forme bénigne de la  maladie de 

Schndde.

S é a n c e ' d u  7 M a r s  1. 942'
Présidence de M. Angelcsco C,, Président assisté par M. Parhon, vice- 

président.
T- Bàlteann, A. Toma, Ana Caraguli-Lipeiue et S . Mareoei: Extension 

de 1  infection tuberculeuse latente chez les écoliers de la  ville de Jassy. Oppor
tunité de la vaccination sutanée à l ’âge scolaire.
, I- Bâlteanu, Ana Caraguli-Lipeiue, A. Toma: Recherches sur l ’allergie

charbonneuse. Sa spécifité et son emploi comme moyen de diagnostic
J .  Enesco, E . Vâeâreann et P. Babaea: Contribution à l ’exploration fonc

tionnelle de 1 appareil circulatoire d’après lei procédé indiqué par Schellong.
opiru Constantincsco: Essais de vaccination paratuberculeuse contra la 

tuberculose spontanée du cobaye.
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Spira ConstantineseO: Essais de vaccination paratuberculeuse contre la 
tuberculose experimentale chez le cobaye.

Marthe Traneu-Rainer et Vlăduţiu: Etudes hormonales sur quelques 
boues de Roumanie.

E* Crăciun et Valentine Reşca: Aspects particuliers de la  lymphogranulo
matose expérimentale. '

L . Chiosa: Sur' les propriétés pharmacodynamiques des ferrocyanures. 
Une nouvelle propriété: l ’action analgésique.

L . Chiosa: a) Propriété pharmacodynamique du chlorhydrate de métyl- 
cyclohexenyl-pipéridine. Action sur l ’appareil circulatoire; b) Propriétés phar
macodynamiques du chlorhydrate de méthyl-cyclohexenyl-pipéridine. Action sur 
l ’appareil respiratoire; c) Sur le mécanisme du chlorhydrate de méthyl-cyclo- 
héxenyl pipéridine.

C. I .  Parhon, St. Milcou et M. P itiş: Syndrome Parkinsonien encépha- 
litique anorexie, cachexie et altérations cortico-surrénales très accentuées,.

S é a n c e  du 2 Ma i .  1 9 4 2

Présidence de M. Angeleseu C., président, assisté par D. Danielopoln, 
vice-président. , .

E  Eneseo et N. Vacareano: Le décalage du segment S. T. symptôme 
d’insuffisance coronarienne.

M. Garofeanu: La perméabilité méningée au cours du choc histaminique. 
M. Garofeano et Diaca: Le mécanisme de l ’hyperglycémie au cours des

bhénomènes du choc.
D. Jonneseo et Sever Robes: Valeur de la vaccination antirabique préven

tive des chiens en une infection unique.
Mann Pcpesco et M-elle Lucie Popesco: L ’action cardio-vasculaire des 

fleurs de tilleul. . . .
Marin Popesco: L ’action cardio-vasculaire des fleurs de şambucus nigra 

(sureau) de camomilla (camomille) et d’hypericum perforatu (mi’lepertuis).

S é a n c e  d u  1 6  M a i  1 9 4 2
Présidence de M. Angelesco C., président assisté par M. Parhon, 

vice-président.
St. Mileo et M. P itiş: Sur l ’existance d’une hormone de croissance dons 

1  épiphyse.
P . Nieoleseo et I .  Chiosa: Recherche d’une nouvelle constante physique 

danŝ  l ’étude des boues thérapeutiques: la conductilité électrique,
Marin Popesco: Recherches sur l ’excitahilité, polaire.

S é a n c e  du 6 J u i n  1 9 4 2

Présidence de M. Angeleseu C., président, assisté par D. Danielopoln, 
vice-président.

Pr. Rainer et O. Vladcţin : Recherches suţ la fibre collagène.
) ' Er. Rainer et I .  Th. Rign: Un mouveau moyen d’investigation dans 

l ’étude des formations fibreuses en général et des articulations en spécial.
PapÜiau: La pilicarpine dans le traitement des maladies pulmonaires. 

D-r Papilian: Le traitement des céphalées par l ’anesthésie des grands nerfs 
occipitaux.

I . Pavel: Une statistique des diabétiques à Bue. et les enseignements 
qui en découlent.

Radu Vladeseo: La mesure du volume des hématies par la microsédi
mentation.

S é a n c e  d u  2 0  J u i n  1 9 4 2

Présidence de M. Angeleseu C., président, assisté par D. Danielopoln, 
secrétaire général.

F r. Rainer et N. Stoeneseo: Contributions à la connaissance de la con
struction mécanique de la face.

O. L. Dimitriu et C. Angelesco: L ’action de la folliculine sur le suc 
gastrique.
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, ,,  Dimitriu et C. Angel eseo: Le traitement des ulcères gastro
duodenaux par la folliculine.

E f . Tomorng et  M. Hussar: Le traitement épiphysaire (intrarachidien et 
pi&ënt' 6 danS la  manie' Bref aperçu sur la thérapie employée jusqu’à

S é a n c e  d u  4 J u i l l e t  1 9 4 2

Présidence de M. Angeleseu O.» président, assisté p a r , D. Danielopoln, 
nce-président.

Danielopoln: Recherches sur l ’irrigation sanguine du myocarde à 
1 état normal et pathologique (Coronaires et autres vaisseaux du myocarde).

1-ère note: Considérations générales. Méthode d’étude. 
j Danielopoln: Recherches sur l ’irrigation sanguine du myocarde à

1 état normal et pathologique (Coronaires et autres vaisseaux du myocarde).
St’ème note: Anastomoses coronariennes et vaisseaux thébésiens.

(i "• Danielopoln: Recherches sur l ’irrigation sanguine du myocarde à 
1 état normal et pathologique (Coronaires et autres vaisseaux du myocarde).

3- ème note: L ’irrigation sanguine du myocarde dans les différentes 
phases; de la révolution cardiaque.

D. Danielopoln et Mareou: Recherches sur l ’irrigation sanguine du myo
carde à l ’état normal et pathologique (Coronnaires et autres vaisseaux du 
myocarde).

4- ème note: Influence du rythme de la contractilité cardiaque et de la 
pression sanguine générale sur l ’irrigation sanguine du myocarde.

C. C. Dimitriu et T. TanaSOea: Sur l'administrât: on du sàlicylate de 
sonde par voie rectale.

6 . Istrati: Contributions à L ’étude de la  vaccination antidysentérique 
par ' un nouveau vaccin (F.C.M.Al.OH.2).

D. Danielopoln; Explication des phénomènes diphasiques et polyphasi- 
ques par le mécanisme de régulation intersympatho-parasympathique de l ’or
gane terminal.

D. Danielopoln: Nouvelle conception sur le  fonctionnement du système 
nerveux. Vie végétative et vie .de relation. Utilité des épreuves de l ’atropine 
et <le l ’orthostatisme, de l ’épreuve locale à l ’atropine et de l ’épreuve d’èxci- 
tabilité à l ’atropine.

D. Danielopoln: Explication de l ’amphomimétisme de l ’ésérine.
D. Danielopoln: Nécésité d’associer les sulfamides au saliculate dans 

le rhumatisme cardio-articulaire mixte ou autre, associé au rhumatisme cardio- 
articnlaire spécifique (maladie de Bouillaud).

D- Danielopoln: De la sensibilisation croisée“ du rhumatisme cardio
articulaire spécifique et de l ’infection streptococcique et de la  nécésité d’admi
nistrer du salicylate dans toute infection pharyngée chez les cardiaques de 
nature rhumatismale et chez les enfants, même en l ’absence du rhumatisme.

Démètre Joneseo: Virus rabiques fixe souris.

Academie des Sciences de Roumanie
Section de Btologie Appliquée

Présidée par M. D. Paulian

S é a n c e  du 20  N o v e m b r e  1 9 4 0
Gomoin Victor: Sur l ’action de l ’ozone.
Paulian D. et Vestemcanu M.: Importance du groupe sanguin dans l ’an

thropologie.
Läzäresco S. et Vlâdciann O.: La pneumothérapie cérébrale dans les 

paralysies faciales. •
Marincseu-Bojoiu E .:  Troubles psycho-nerveux la  convalescance des frac

turés des membres.
Jiann I . :  Contributions à la  chirurgie de la restauration de l ’oesophage.
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S é a n c e  du 1 1  D é c e m b r e  1 9 4 0  \
Gomoiu Vîetor: L ’architectonique organique en chirurgie.
Gomoiu Victor et Gomoiu Viorica: Problèmes de sexologie. ■
Paulian D. Copeea B- et L&zâreseo S. s L ’ovaire et la sclérose en plaques. 
Carda; M. Làzârcsco S . et Vl&doiauu O.t L ’intoxication par thalinm. 
Voina A. s La recherche épidémiologique et le service social dans la 

lutte contre la  syphilis.

S é a n c e  d u  1 2  F é v r i e r  1 9 4 1
Bistrieeann I . :  La castration en tant que facteur biologique.
Carda; Ag.s La fécondation artificielle appliquée aux ovines de Rou

manie.
Fortuneseo C.s Contributions statistiques.
Gomoiu Victor: Procédé opératoire pour la création du vagin.
Gomoiu Victor: La fievre ciclique dans la tuberculose génitale de la

femme.
Marineseo-Bojoiu E -: Rééducation des fracturés.
Pajeovsehi V .: Fécondation artificielle des ovines au sperme transporté. 
Paçeovschi V»: Essais comparative, de quelques dilutions de sperme de

brebis.-
Paulian D.r Tudor M. et Coustantmesco G .: Sur le nystagmus galva

nique en clinique.
Plàtâreanu V.: Méthode de la suppression du vague pre intra et post 

opératoire. ‘ r
Plàtâreanu V. et Vasiliu A .: L ’importance de l ’étude du tonus végétatif 

en chirurgie.
Dimitriu V .: L ’oxyurose en chirurgie.
Poenaru-Càplescu C.: Le tétanos en. Roumanie.
Tànàsesco I . :  Les vices de position et les infections uteroanexiales.

S é a n c e  du 1 9  M a r s  1 9 4 1  , .
Ioneseu-Matiu Al., Popescu O. et Bràileana O.: Contribution à l ’étude des 

tanins de l ’écorce de chêne.
Carda; A g.: La sélection animale.
Ghimpu V .: Sur les recherches caryologiques des plantes.
Gomoiu Victor et Gomoiu I . :  Nouveaux essais dans le traitement de la  

malarie.
Gomoiu Victor et Gomoiu Viorica: Contribution au traitement de l ’ul

cération radionécrotique.
Paulian D., Tudor M. Scepoul Tudor M. et Constantineseo G.: La

pneumothérapie cérébrale et la  vitesse de sédimentation.
Plàtâreanu V.: Conceptions nouvelles sur la  circulation sanguine. 
P®euaru-CàpIesco C.: Sur là nécessité de compléter l ’enseignmeent à 

lAcadémei de hautes études industrielles et comerciales.
Vasiliu D. I .: Le rôle des amygdales dans la pathologie générale. 
Voina A, s La. réforme do l ’enseignement sur d®s bases ethno-biologiques. 
Nita ^h«: Conditions (favorables à l ’élevage des moutons de Karakul.

S é a n c e  du 1 4  Ma i *  1 9  4 1
Caxstea A. Tànàsesco et Vasilc^co Oct.: La nécessité de l ’examen radio

logique avant l ’appendicectomie.
Ghimpu V .: Nomenclature et classification des ultravirus fitopathogénes. 
Gomoiu Victor: A propos de la! réversibilité de la  cellule conjonctive. 
Gomoiu Victor et Trifu V .: Le danger vénérien.
Gomoiu Victor, Sàndulcscu Bm. et Stoia I . :  Contribution à la  sympto

matologie de la  grippe. >
Ionesco Matin Al. et Popeseo A .: Microdosage des produits benzoiques 

par la  méthode chromomètrique.
Paulian D., Tudor M. et Constantineseo Glu: Modification ventricn- 

lsires dans l ’épilepsie.
^Pl&t&resn V. et Beller D .î L ’importance dei l ’anesthésie intraopéra- 

-oire a la novocaine des plexus et d?s grands pédicule^ vasculaires.
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Pl&tireanu V .: Considérations sur le traitement au pétroles des lésions 
tuberculeuses externes.

Dimitriu V.s De la  chirurgie.
Mihàilesco C. Alexis I . ï Contribution aux recherches chronaximétriques 

sur la  difusion de l ’excitation au cours de l ’elfort physique.
Alexis L . et Sehgbeseh O.: Vitamisation de l ’organisme comme traite

ment des lésions cutanées des animaux ypérités.
Alexin L ., Pop» M. et Sehgbeseh Os.: Contribution à l ’étude l ’évolu

tion et du traitement des lésions cutanées chez l ’homme, produites par les 
substances chimiques de guerre.

Alexin L ., Mnnfiu N. et Mith&ileseo N.: Action des gaz . de guerre sur 
les aliments (oeiifs). ;

Zamfir D. et Mandes co H .: Recherches comparatives et critiques sur 
la.pression veineuse périphérique et la vitese circulatoire dans les déférentes, 
affections cardiovasculaires.

S é a n c e  du 1 5  O c t o b r e  1 9 4 1  ' '

Gemoin Victor: Observation et enseignements de l ’actuelle guerre.

I S é  an  ce  du 6 N o v e m b r e  1 9 4 1

g Gomoitt Victor: Appareil pratique pour l ’extension du membre inférieur.
I Gomoiu Victor: Procédé pratique pour repérer ou localiser les corps étran-
i gers metaliques dans l ’organisme.

Marinescu-Bojoiu B . :  La physiothérapie des plaies de guerre.
Paulian D,, Popeseo S t. et Fhinith A .: Traitement des ca us algies du 

membre supérieur par infiltration stellaire.
P»nli»n D. et Chiliman M .: Syndrome causalgique du membfe supérieur 

amélioré par injection loco-dolenti à l ’eau distilée.
j  ̂ Paulian D. et Chiliman M .: Thérapie des crises fonctionnelles, par in

jection intraveineuses du chlorure de calcium.
Stoia I . :  Le rhumatisme pendant la guerre.
Tànàseseo I ; :  Contribution à l ’étude de la  question des corps étran

gers dans 1  organisme. • . ,
Vasiliu D.: Observations oto-rhino-laryngologiques dans la  guerre actuaelle. 

S é a n c e  d u  1 9  N o v e m b r e  1 9 4 1 .

Paulian D .: Les maladies nervueses dans la guerre actuelle.
s

S e a n c e  du 3 D é c e m b r e  1 9 4 1

. . I«“*8co-Matin A l.: Les matières premières en Roumanie et l ’industrie
Ummio-phaTmaceutique.

S é a n c e  du 8 D é c e m b r e  1 9 4 1
Pl&târeann V .: La gangrène gazeuse.

S é a n c e  du 1 7  D é c e m b r e  1 9 4 1

Bistrieeanu I.': Physiothérapie des lésions de guerre des nerfs péri
phériques.

Ghimpu V .: Satellites chromosomiques chez les plantes.
Glâvau I . :  La chirurgie oculaire dans la  guerre actuelle.
Gomoiu V .: Pincement latéral et ligature vasculaire comme traitement 

de l ’anévrisme traumatique.
loneseo-Matio Al. et Torjegco V .: L'influence du milieu et du temps sur 

le ta t de hydratation des corps chimiques médicamenteux.
Niea T h .: La précocité sexuelle et la production lactée chez les brebis. 

i Staneseo I . :  La révision de la  notion de responsabilité pénale.
Veina A .: Nécessité d’un institut de biologie de la  nation.

M. 8
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S é a n c e  d u  2 8  J a n v i e r  1 9 4 2

Gomoiu Victor: La compensation ou la suppléance entre la circulation 
veineuse profonde et celle superficielle.

Gomoiu Victor: La dessous de certaines „causalgies“ des blessé? de guerre.
Gomoiu Victor et Gomoiu Viorica: Contribution à l ’étude des hémorrha

gies en masse, dénomées ,,hémorrhagie? secondaires**.
Gomoiu Victor et Sandulescn Em.: Complications1 urémiques observées 

chez les blessés de cette guerre.
Gomoiu Victor et Tăruleseo L .: La ‘tolérance de l ’organisme envers 

les projectiles de guerre.
MuSceleann Oh., Paulian D. et Bojinesco J . :  Sur la conductibilité 

électrique du sang.
Marincseo-Iiojoiii E .: Rééducation des invalides de guerre.
Plătăreanu V» et Hotnog E -: Considérations sur la thérapeutique aux 

sulfamides dans les plaies septiques. ,
Plătăreanu V .: Nouvelles études concernant la  périnéphrite scléreuse 

stellaire.
Stineseo I . :  L ’affectivité dans la  genèse de l ’infraction.
Vasiliu D .: Une importante découverte dans le traitement de l ’ozéna. •

S é a n c e  d u  1 1  M a r s  1 9 4 2

Gomoiu Victor: Latence de l ’infection dans les tissus.
Gomoiu Victor: Contribution à la'.théorie des engelures.
Gomoiu Victor: Le dessous dos complications postopératoires dans l ’appen

dicectomie.
Ionesco-Matin Àl. et Măreulcsco D .: Microdosage des produits chi

miques organiques azotés par la  méthode mercurimetrique.
Trifu V .: L ’éjaculation prématurée.
Trifu V .: La blénorrhagie latente.
Trifu V .: Les sulfamides dans les complications blénorrhagiques. 

S é a n c e  du 6 M a i  1 9 4 2

, Ghimpii V .: La désinfection thermique des semences.
Gomoiu Victor et Gomoiu Viorica: Le reflexa sécréteur cutano-rénal.
Gomoiu Victor et Săndulesco Em.: Le diabète sucré chez les jennes.
Gomoiu Victor et Vasilescu L : Mutations du calcium dans l ’organisme.
Marinescu-Bnjoiu E .: Une nouvelle méthode de rééducations des blessés.
Poenaru-Căplesco C.: Le decubitus ventral dans la chirurgie abdomi

nale de guerre.

Societatea de medicină din Oltenia

„Oltenia M edicală" No. 1 | 1943
i

Şedinţele din 25 Oct. (T.-Severin), 20 Oct. (Tg.-Jiu), 28 Oct. (Caracal), 
1 Noembrie (R.-Vâlcea), 2 Noembrie (Slatina), 5 Noembrie (Craiova), 1942.

Doc. D -r M. Cânciuleseu: Ancheta epidemiologică (Cum se face). Coli
tele disenteriforme (Forme clinice, diagnostic şi tratament). Practica ilicită a 
medicinei (Aspectele felurite şi măsurile de îndreptare).

D-r C. Cosmuţa, Insp. g-ral sanitar: Instrucţiuni asupra organizării şi 
funcţionării instituţiilor şi serviciilor medico-sanitare.

D-r I . Stănescu: In sprijinul medicilor rurali. Internate pentru copiii lor 
în oraşele de reşedinţă.

D-r N. Hasnaş: Aspecte multiple ale organizaţiei corpului medical
gorjan.
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D -r I . Haralambie: Epidemia de disenterie din jud. Gorj, în 1942.
Ancheta epjdemiologioă.

, ™ D' r Gh" Sccaris Dare de seamă, asupra epidemiei de disenterie din ora
şul Tg.-Jiu . , - .

D-r C. Lnpţseu: Contribuiiuni la 1 tratamentul disenteriilor bacilare şi al 
enteritelor disenteriforme cu Sulfamidothiazol şi Sulfopyridină.

D-r I* Ga bor; Dare de seamă, referitor la  epidemia de enterită disente- 
riforma din jud. Romanati, în anul 1942.

D-r Leoveanu; Dare’ de seamă, asupra originei şi evoluţiei epidemiei de 
disenterie bacilară din oraşul Caracal, în anul 1942.

D-n Mih. Sima: Raport asupra rezultatelor obţinute în tratamentul 
colitei desinteriforme cu Eleudron în Circ. Isbiceni.

D-r V. Vlădescn: Asupra practicei ilicite a medicilor polonezi în maio- *
ritate evrei.

D -r A. Florentin: Epidemia de enterocolita. disenteriformă din judeţul 
Vâlcea, în anul 1942. , J

D-ri P. Teodorini şi V. Prodeseu: Diagnosticul şi tratamentul colitei di
senteriforme. Observatiuni asupra 200 cazuri tratate în Spit. R.-Vâlcea, în cursul 
epidemiei din vara anului 1942. . •

D-r Iordăchcscu: Raport asupra epidemiei de enterită disenteriformă din 
vara anului 1942, din jud. Olt.

D-ri Dh. Kiţuleseu şi J ,  Cealay: Raport şi tabel nominal de bolnavii 
de colită disenteriformă, internaţi şi tratati în Spitalul de stat Slatina—Olt, 
în cursul verei şi toamnei anului 1942.

D-r I . Pope seu: Epidemia de colită, disenteriformă din 1942, în ju
deţul Dolj. J

Mostre gratuite la cerere: M E D IR O M  s.a. r. Str. O lari 2 3  Bucureşti IV
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Periodice noul

Buletinul Directoratului Sănătăţii 

din Guvernământul Bucovinei

Anul I, Nr. 1 şi 2/1942, Cernăuţi.
/

Acest „Buletin“ apare „După un an“ <JeIa reintrarea în stă
pânirea românească a  Bucovinei; —  reprezintă organul oficial al Di
rectoratului Sănătăţii din Guvernământul Bucovinei; —  face legătura 
între organizaţia centrală şi personalul medico-sanitar al regiunei căruia 
îi prezintă într’un organ uşor de consultat toate directivele date cu 
privire Ia problemele de interes general şi la serviciul cé incumbă fie
căruia; —  recapitulează noţiunile de bază a le  acestor probleme, înlo
cuind în oarecare măsură cursurile de perfecţionare; —  înregistrează 
şi consemnează realizările făcute şi cele cari mai rămân de făcut pe 
terenul sanitar.

II creiază şi-i dă însufleţire D-I D -r O c t .  L u p u ,  Directorul 
Dep. Sân. şi Ocrot. Soc. din acest Guvernământ, care în No. 2 pre
zintă „Acţiunea sanitară în Bucovina dela 7  Iulie 1941— 1 August 
1942 , cu gândurile, realizările şi străduinţele pentru sănătatea publică” , 
cari îi stau Ia - bază.

. Vechea organizaţie sanitară fiind desfiinţată şi înlocuită cu o poliprag- 
mazie redusă, exercitată fără nicio metodă de organizare, s’a ajuns după un 
an la rezultatele extraordinare în ceea ca priveşte asistenţa socială în spi
tale (toate reînfiinţate şi prevăzute uneia cu noui secţii şi cu un număr mai 
mare de paturi) ; — epidemiile (printre cari s’au depistat şi 1400 cazuri de 
febră de Volhinia şi 767 cazuri de tifos exantematic) ; — în ce priveşte igiène 
şcolară şi combaterea tuberculozei; — crearea de 196 case de ocrotire, în ca
drul cărora funcţionează şi 76 căminuri de zi; —  asistenţa medicală (329.679 
consultaţii, 39.769 internaţi în spitale); —  creearea de şcoli pentru personalul 
sanitar auxiliar^ — ţinerea de cursuri de perfecţionare pentru medici; cur
suri de igienă şi gospodărie pentru învăţătoare; — propaganda sanitară (prin 
editarea unei reviste pentru săteni „Sănătatea satelor“) ;  — deschiderea dé far
macii; — organizarea revistelor sanitare judeţene; — ocrotirea copiilor orfani 
şi abandonaţi prin Centrul pentru ocrotirea copiilor din Cernăuţi (308 copii in
ternaţi în instituţie ^cu o mortalitate de 12.010/o şi 190 cazuri plasaţi la 
părinţi crescători cu o mortalitate de 0.52°/o); — aprovizionarea depozitului 
de materiale sanitare, medicamente şi pansamente; — budget şi situaţie - patri
monială; — exerciţiul financiar pe 1942—43 (din 439.899.826 lei credite, 
s’au cheltuit până la 1 Sept. 97.820.472 la personal şi 63.236.983 pentru 
materiale).

/
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însufleţirea, convingerea, contribuţia de energie acolo unde pu
terile slăbeau, libertatea de acţiune —  scrie D-I D -r O ct. Lupu —  au 
înlesnit aceste înfăptuiri, cari sunt prodigioase pentru împrejurările şi si
tuaţia găsită.

Dar, mai ales, priceperea care a  evitat improvizaţiile şi activitatea 
pe teren —  au înlesnit aceste înfăptuiri. '

Directivele în combaterea şi prevenirea tuberculozei) îndrumările 
şi nouile formulare de înregistrare lunară a  activităţii medicilor şi per
sonalului sanitar auxiliar din Bucovina; instrucţiunile pentru funcţionarea 
căminelor de z i; normele speciale pentru aprovizionarea cu alimente; 
preţioasele recete de alimente pentru copiii sănătoşi şi bolnavi cu valoa
rea lor exprimată în calorii, date de D -na D -r Astra Nandrîş —  cari 
sunt cuprinse în Ho. 1 —  constituesc un tot unitar a i unei activităţi 
sanitare regionale de ansamblu şi reprezintă un îndrumător folositor pen
tru cei cari pu de întreprins o atare activitate sanitară în fiecare din re
giunile sanitare ale ţârii.

Consultarea acestui „Buletin“ va interesa pe foţi conducătorii re
giunilor sanitare.

Lipseşte dfn acest „Buletin“ materia coprinsâ în revista „Bu
covina Medicală“, ca  să constituie un periodic medical complect şi sa 
reprezinte Organul riu numai a l Organizaţiei sanitare regionale pe care 
trebue să se sprijine, dar şi al unei Societăţi dle medicină regionatâţ, 
a  cărei expresie să fie.

Buletin şi Revistă, a l organizaţiei sanitare şi a  corpului medical 
bucovinean.

Am propus de mult apariţia unui asemenea Buletin pentru fie
care regiune sanitară, Buletin care va cuprinde însă, în primul rând, 
activitatea de ordin ştiinţific şi profesional desfăşurată în sânul Secţiilor 
ştiinţifice ale Colegiilor, Secţiuni organizate ca  nişte adevărate Societăţi 
de medicină judeţene —  precum cele din Oltenia, şi grupate pe re
giuni într’o Societate de medicină regională —  precum cea din Oltehia.

Societatea^ de medicină din Oltenia şl organul său, Oltenia me
dicală, ar putea servi ca  model pentru organizarea vieţei medicale din 
punct de vedere ştiinţific, profesional şi medico-social în întreaga ţară.

Bucovina Medicală

Anul I, Nr. 1, Ian. 1943, Cerniuţi

Această primă revistă medicală românească apărută delà rein
trarea în stăpânire românească a  Bucovinei „va creia un nou instru
ment de exprimare a  muncii şi realizărilor româneşti, Bucovina Medi
cala va fi o difuzare a  ştiinţei medicale româneşti în acest colţ de 
{ară şi un organ a i corpului medical din Bucovina“ —  explică în „ O  , 
lămurire“ D -I D -r I. N a n d r i ş ,  Directorul revistei.

„Revista medicală a  Bucovinei —  care este această Bucovină 
medicală —  va trebui să qibă o personalitate a  sa proprie şi, pentru
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aceasta treime să trateze, pe lângă subiectele cu un aspect ştiinţific uni
versal, toate problemele medicale şi medico-sociale cari sunt specifice 
acestei regiuni. Mai mult, va trebui -scrisă integral numai de medicii 
cari lucrează In Bucovina, nu numai pentru problemele cu aspecte locale 
sau regionale, dar şi pentru subiectele de ştiinţă generală“ —  scrie 
într'un articol următor D -l Prof. D -r P. T o m  e s e u ,  Ministrul S ă - 
năfăfii şi al Ocrotirilor Sociale.

Din bogatul cuprins al acestui prim număr, Ia cari ~îşi aduc 
contribuţia numeroşi medici fruntaşi ai Bucovinei şi ai ţării, cităm ar

tico le le  ca mai în legătură cu actualitatea: ,
Progrese în diagnosticai tifosului exantematie, în care D-nii D-ri c t.

L  u p u şi M. T  e 1 a m a n, recomandă pentru diagnostic metoda rapidă a pică
turi de sânge uscat a Prof. D-r K u d i c k e  şi S t e u e r ,  denumită Tr. B . A. 
(Troeken Blut Aglntination), tot aşa de precisă ca şi reacţia Weil-Felix, dar 
mai practică se poate executa la patul bolnavului, mai rapidă (se obţine un 
rezultat pozitiv cu 24 ore mai înainte), mai economicoasă (elimină instalaţia 
unui laborator ca şi dificultăţile transportului materialului la  laborator), poate 
urmări zilnic evoluţia boalei la bolnav, examinează repede tot anturajul putând 
permite luarea de măsuri în consecinţă.

In Războin] şi Chirurgia, D -l D-r V. G o m o i u menţionează câteva 
Observaţiuni, cari l-au condus la învăţăminte, de cel mai mare folos practic şi 
ştiinţific cu -privire la  grcşala de a se mai coase plăgile; necesitatea de a se 
îndepărta toţi corpii străini intrinseci şi extrinseci; necesitatea conservatoris
mului; conduita de urmat faţă ide operaţiile de practicat sau nu la formaţiile 
dinainte pentru rănile produse prin schijele obuzelor Brandt; latenţa sau per
sistenţa infecţiunei în ţesuturi; redeşteptarea sau recrudescenţa vechilor infec- 
ţiuni; nouile manifestaţiuni morbide prin scăderea rezistenţei; la rcrutări, 
destinarea pentru diferitele arme şi servicii să se ţină seamă nu numâi de 
înălţime şi perimetrul toracic, dar de potenţialul sau echilibrul vago-simpatic; 
la imaginarea unui nou aparat pentru extensia membrelor inferioarei fracturate 
care permite cu imobilizarea membrului, mişcarea rănitului; descoperirea unei 
noui metode, cu talc, a  degeraturilor; descoperirea reflexului secretor cu- 
taneo-renal. .

Problema fainei şi a pâinei, pe care o reluăm in acest număr la  Pro
blemele medico-sociale, este tratată cu toată competinţa, de D. D-r M a r i a  
M a x i m .
- ' Darea de seamă asupra Activităţii Secţiei ştiinţifice a Colegiului Me
dicilor din Cernăuţi, care a/fost organizată la Cernăuţi, aşa cum propunem noi 
pentru toate secţiile judeţene din ţară ale Colegiului.

- Lipseşte din „Bucovina Medicală“ materie cuprinsă în „Buletinul 
Departamentului Sănătăţii din Guvernământul Bucovinei", ca să con
stituie un periodic medical complect şi să reprezinte organul nu numai 
al unei Societăţi de medicină din Bucovina, pe care trebue să se spri
jine, dar şi al organizaţiei sanitare regionale, a cărei expresie să fie.

Revistă şi Buleiin, a  corpului medicaf şi al organizaţiei sanitare 1 
regionale bucovinene.

Astfel cum se prezintă din punct de vedere ştiinţific şi cum nă- 
zueşte din punct de vedere patriotic, acest nou periodic medical ro
mânesc face onoare medicilor din Bucovina.

n .  C.
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ANALIZE

Activitate ştiinţifică

D -r STATE DRĂGĂNESCU: i ’xp nneie (11 — în continuare) de T i
tluri ţ i  Lucrări ştiinţifice. — Inst. „Tirajul“, Bucureşti, 1940.
' Autorul — fost extern şi intern, medic primar (la Eforia Spit. civile), docent 

asistent, şef de clinică, şef de lucrări definitiv la Clinica neurologică din Bucu
reşti), membru a diferite societăţi medicale româna şi streine, Premiul 
Dejerine (Fac. Med. Strasbourg), Premiul Oroveanu (Academia Română), 
conferenţiar onorific — expune cuprinsul cercetărilor, în număr' de 20,, făcute 
în domeniul endocrinologiei; precum şi a l celor făcute în cursul ultimilor 2 
ani în domeniul neurologiei, ridicând numărul total al acestor cercetări la  200, 
publicate în diferite reviste şi buletine române şi străine; în afară de un 
număr mare de comunicări făcute la  Societatea de neurologie română, cari 
n’au fost încă publicate. * /

Intre alte contribuţiuni' originale, autorul a isbutit întrebuinţând me
toda optică să pună în evidente date noui histo-fizice şi histo-chimice de 
birefrigenţă în nervi şi câteva glande endocrine.

Dintre monografii menţionăm tratatul Lichidul ccfalo-rachidian, în col. 
cu D-r D. Grigorescu, apărut în 1933; — Fasc. I  din Elemente de anatomie 
elinieă a sistemului nervos central, apărută în 1938; —  Tradneere în româ
neşte făcută cu D -r Gh. Stroescu a Cărţii Ini H. W . Siemens: Ereditatea, 
Igiena rasei f i  Politica populaţiei, în 1937.

M. C.

Doc. D-r I . STOIA: Lucrări ştiinţifice. — Tip. „Cultura“, Buc., 1941.
Autorul —  docent, medic primar al Serv. de medicină internă dela 

Spit. „Cantacuzino“ din Bucureşti, preşedinte şi fondator al' Soc. anatomo- 
clinice din Bucureşti, directorul „Revistei Spitalelor“ —■ a  publicat 16 vo
lume şi broşuri, dintre cari semnalăm: Lcs reetites infiitratives, cu D -l V. 
Dimitriu, Masson, Paris, 1933; —•, Le eaneer. Etndes anatomo-eliniques, cu 
D-r P . Stănciulescn, Masson, Paris, 1936; —  Lombago, sciatica şi alte câteva 
boli reumatismale, Edit. I. Leon, Bucureşti, 1944; — 260 comunicări şi con
ferinţe, făcute în periodice şi Societăţi medicala româneşti, în spiedial la  So
cietatea anatomo-clinică, ce prezidează şi în Revista Spitalului, ce conduce.

Se remarcă predilecţia deosebită pentru o - activitate de ordin anatomo- 
patologic-clinic, precum şi o atenţie particulară pentru studiul afecţiunilor 
reumatismale.

M. C.
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Antropologie

EXPERIENŢA ANTROPOLOGICA 

Şl DETERMINISMUL MANIFESTĂRILOR UMANE v
de

D -r VICTOR PREDA

Inst. „Dacia Traiană“, Sibiu, 1941.

O  monografie de 1 3 8  pagini; ieşită din Institutul de anatomie 
umană din Cluj-Sibru; cu un cuvânt introductiv, în care D-I Prof. V . 
Papilian prezintă lucrarea, sublimând erudiţia, .talentul sistematizării 
şi curajul părerilor exprimate de autor. In Cap. I, autorul fixează ca 
drul discujiunei antropologice, care este studiul complexului uman şi 
□I raporturilor sale cu mediul social şi cosmic, deci un studiu cauzal 
a l raporturilor om-mediu în sensul căruia explica caracterele somatice 
ale omului şi rasei; —  consfihjfia; —  ereditatea;. —  caracterele et
nice şi manifestările viefei materiale; —  manifestările viejei psihice; —  
manifestările viejei sociale; —  acfiunea mediului extern; —  evolufia 
idela concepfia lui Lamark până Ia Bergson; —  pozifia omului în 
cadrul naturii şi a l societâfii, care degajându-se de biosfera animală şi 
creîându-şi o stare de reflexiune psihică (noosferd) proprie a  putut să 
determine progresul social.

O, bibliografie extrem, de bogată Ia sfârşit, în care se face o 
largă parte şi autorilor români cu lucrări în legătură cu obiectul antropo
logiei în sensul acestei concept» lărgite.

O  lucrare de adâncă erudifie şi de concepfie personală pe care 
o socotim românească.

M. C.

Biologie

V. PARVULESCU (Prof, à la  Pac. de Méd. Vét. de Bucarest): Mémoire 
sur l’organisation générale de la matière vivante. — „Cultura“, Bucarest, 1941. 
Imprimât de autor in vederea discuţiilor posibile în sânul Academiei de Medi
cină, din Bucureşti, în fata căreia a fost adus în şedinţa din...

încercând de a interpreta fapte cunoscute (sau presupuse ca atare), autorul 
o face după o „concepţie pe care o socoteşte mai aproape de cunoştiintele ac
tuale asupra vietei, mai utilă luată ca bază de interpretare şi măi proprie dej 
apărat contra concepţiei finaliste dictată de un instinct antropomorfic“.

' ' . U .C

L. MAVROMATI: Problema foliculinei şi a substanţelor oestrogène. —
Studiu biologic, extras publicat în Bev. Şt. Med. No. 10, 1941.,

Autorul expune datele fundamentale ale problemei într’un capitol de 
generalităţi; — tratează în capitole succesive ormonela oestrogene naturale din 
organism, acţiunea fiziologică, filiatiunea ormonelor sexuale masculine şi fe- 
menine, răspândirea substanţelor oestrogene în natură, grupul chimico-biologic 
al steranului, fenantrenul ca nucleu constitutiv al organelor oestrogene (ste- 
xolul geologic), substanţele oestrogene sintetica, acţiunea' tumorigenă a folicu-
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linei, acţiunea cancerigenă, a foliculinei, raportul între constituţia chimică a 
substanţelor oestrogene şi cancerigene, chestiunea dublelor legături între car- 
bonii (numărul benzenilor şi gradul de nesaturatie) hidrocarburilor; — iar în 
rezumat şi concluziuni consideră că ormona foliculară nu are o simplă ac
ţiune sexuală şi de gestatiune în organismul ormopal, ci afectează organe 
multiple  ̂ are o acţiune complexă prin simpla modificare a unui radical al 
nucleului constitutiv, şi că pune problema originei ormonelor în 'general şi a  
ormonelor sexuale în special; constată că foliculina şi substanţele oestrogene 
sunt răspândite în regnul animal, vegetal şi mineral; toate aceste substanţe 
conţin la bază nucleul fenantrenic care este foarte rezistent şi considerat ca 
indestructibil; f  oticul ine şi substanţele oestrogene găsindu-se în rocile derivat» 
din animale şi vegetale, se poate conchide că rolul lor în reproducere se ma
nifestă în mod universal dela începutul vietei pe pământ, fenantrenul — . care 
stă la baza ormonelor sexuale — preexistând apariţiei fiinţelor pa pământ sub 
forma unei ormone nediferentiate primordiale (preormone după Pacchioni, pro- 
toormană după Mavromati) care în decursul erelor geologice s’a diferenţiat 
în sensul ormonei de fecundatie al foliculinei în mod paralel eu evoluţia şi di
ferenţierea ţesuturilor fiice lo r vii, la .început nefiind ipotetic decât fiinţe 
inferioare cu ţesuturile nediferentiate ca fiinţele inferioare de azi. Embiologic, 
Weissmann (confjrmat ulterior de alţi autori) presupune că plasma germi
nativă există la  început în afara embrionului ca o protoplasma nediferenţiată 
şi din jurul extremităţii lui cefalice pătrunde prin celule migratorii în inte
riorul embrionului, formând păturile germinative ale lui Waldayer, din care , 
iau naştere organele genitale la  început asexuate şi apoi diferenţiate în ti’un 
sex sau altul. >

Autorul invocând legea lui Haekce, după care ontogenia nu este decât 
istoria prescurtată a filogeniei, constatând răspândirea substanţelor oestrogene 
în natură, şi lâ  baza lor găsind nucleul fenantrenic indestructibil dar modifi
cabil, se ridică pe scara geologică până la apariţia vieţii pe pământ, şi în scara 
zoologici coboară până la  diferenţierea' ţesuturilor şi organelor fiinţelor vii 
— atacând astfel cu probe valabile în sprijin problema biologică a organiză
rii materiei vii ale cărei date pentrif o mai eficace metodă de stadiu le-a pus 
şi D-l Prof. Pârvulescu, în lucrarea prezentată mai sus.

M. C.

Chirurgie •

D-r 0 . ADAMEŞTEANU und D-r 0 . DUMITRIU: Gallensteinileus 
in Verbindnng mit Darminvagination. — Zent. blatt fiir Chirurgie. 66 Jahrg. 
No. 38, 1939.

Autorii publică observaţia clinică a unui bărbat de 45 ani, cu aceste 
afecţiuni consecutive şi explică mecanismul de producere al invaginatici prin- 
tr’un spasm la distanţă de locul de anciavare al pietrei.

M. C.

D-r C. ADAMEŞTEANU und TIERA RZT I. ADAMEŞTEĂNU : B ri- 
trSga zur Pathogentse und zum cxperimentellen Stndium der akutin Magèn- 
IShmung. — Zent. blatt fur Chirurgie. 68 Jahrg. No. 4, 1941.

Autorii, prin experienţe la câini, au obţinut radiologie şi clinic un tablou 
apropiat de cel al paraliziei stomacului. Secţionează bilateral vagusul lp càr
dia, blochează sistemul autonom prin injecţia peretelui stomacului cu novocaina - 
şi excită secreţia organelor digestive prin histămină. Interpretează paralizia 
survenită prin aceste manevre, ea fiind datorită unei separări între funcţiile 
duble, de ordin motor şi seeretor, ale nervilor yagus, simpatic sistemului 
autonom al stomacului, funcţia motore .fiind total paralizată, iar cea secretorie, 
hiperexcitată. Joacă rol o predispoziţie 'individuală, prin lesiuni prealabile ale 
stomacului animalelor de experienţă; tot 'aşa trebue să fie  şi la oameni. Boala 
isbucneşte pe cale reflexă, digestia joacă rol important, gazele din stomac 
provin din înghiţire sau din intestin.

M. C.
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Dermatologie

AL. SEIMEANU e t  C. ADAMEŞTEANU: Su* 1» pathogénie de prnrit 
périnéal et son traitement par des injections épidurales de sulfate de mag
nésium. —  Extrait de la Presse Médicale, No. 83-84/1939.

Delà 1934 până la  1939, din 65.000 consultaţii date la  serviciul de 
consultaţii ginecologice al Spit. Brâncoveanu din Bucureşti, autorii au aplicat 
la 51 cazuri de prurit socotite esenţiale (pentru că nu au reuşit să le determine 
cauza), injectiuni epidurale de solutiune sulfat de mg. 20 0/o, proaspăt prepa
rate, în cantitate de 5—6 ctme., precedate de injecţia a 1 —2 ctmc. soluţie 
novocaină 1 0/o ; se repetă la 3 zile, în general se fac 4—5 injecţii (mai rar 
3 până la 8-9): Vindecarea s’a obţinut în 870/q, din 39 cazuri pe cari le-au 
revăzut după o perioadă de observaţie de 6 luni până la 5 ani.

Tratamentul aducând ionul de mg. în structura biochimică a nervilor 
coadei calului, face pe autori să presupună că desechilibrul între ionii mg. şi 
Ca ar f i  cauza pruritului, pe care un desechilibru sensitivo-simpatic îl locali
zează din cauza unui psichism alterat în zona perineo-genitală, sediul normal 
al sensatiilor voluptoase. ■

if..C .

GR. A. DUMITRIU şi EUG. NEDELCU-DUMITRIU: Eczema. — 
Edit. Revistei „laşul Medical“, 1940.

Lucrare de ansamblu, foarte instructivă mai ales pentru nespecialişti, 
care constitue o monografie de 64 pagini, făcută în cadrul Clinicei dermato- 
sifiligrafice a Fac. de medicină din Iaşi, pe un număr de 300 bolnavi în 
interval de 5 ani, în care afecţiunea este considerată din toate punctele de 
vedere nu numai al concepţiei diatezice, a  sensibilizării organismului şl a  ne
cesităţii desensibilizării prin „chocul“ provocat al metodelor multiple anti- 
antigene exogene, sau anti-antigene autogene cunoscute, dintre cari autorii au 
experimentat injecţiile cu autourină (autouroterapie) pe cari lé aşâază imediat 
după injecţiile cu autosânge (autohemoterapie).

M. C.

Infecto- contagioase

D-r EUGEN BĂNIT: Câteva date în legătură cn epidemia de searlatină.
— Extras din Revista Ştiinţelor • Medicale No. 1 1 , 1940.

Autorul expune datele scoase din observarea a 435 cazuri ospitalizata 
în cursul epidemiei din 1938—39, care a bântuit în oraşul şi judeţul Buzău. 
Serul Dick a dat rezultate favorabile în 148 cazuri. Vaceinatia antiscar- 
iatinoasă, a. jugulat cele 2 epidemii, pentru că din 41.377 vaccinaţi în 
judeţ şi 4300 în oraş, nu a făcut searlatină decât un singur copil.

M. C.

D-r C. ADAMEŞTEANU: Gangrena gazoasă după injecţiile medica
mentoase. — Extr. „Spitalul“ No. 5/1940.

Autorul publică observaţia extrem de. instructivă a unui bolnav internat 
cu fenomene septicemice, cu o  artrită tibiotarsiană şi o stare infectioasă di
gestivă, căruia i se face la un moment dat o  injecţie cu adrenalină, urmată 
după 24 ore de apariţia unei. gangrene gazoase. Este al 89 caz descris din 
cele 88, publicate în literatura universală, şi primul la noi. Infecţia este de
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origină endogenă, o stare de bacteriemie cu bac. perfringens fiind admisă în 
stările digestive, iar injecţia cu adrenalină (din 89 . cazuri în 31) predispunând 
în particular prin acţiunea ei locală asupra ţesuturilor.

M. C.

AL. ŞEIMEANU şi C. ADAMEŞTEANU: Consideraţiuni asupra sin
dromului rstiomenial de natură limfogranulomatoasă. — Extras din „Spitalul“ 
No. 6, 1939.

Autorii după un istoric succint a l chestiunei, prezintă obs. a  6 cazuri 
la femei între 20—24 ani cu leziuni de estiomen vulvar ulcero-hipprtrofic fără 
participare ganglionară şi rectală cu 'Frey  positiv.

R. OLINESCU şi D. HUHULEA: Pot colabora dispensarele anti- 
tubcireuloase în lupta pentru combaterea tuberculozei din armată? — Extr. Al 
4-lea Congres naţional de tuberculoză, Cernăuţi, 1939.

Autorii prezintă 2 tabele, în 'care sunt date rezultatele obţinute de cer
tificate eliberate oficial de Dispensarul 'antituberculos Noi. 5 al O. O. A. S. din 
Buc., bolnavilor cari urmiafu a se prezenta la  recrutare şi încorporare (94) sau 
concentrare (56), din care se vede că în primul caz, circa jumătatea cazurilor 
(43.6 O/o) au obţinut o reformă provizorie, la 24.5 0/o s’a pronunţat reforma, 
26.60/o au fost amânaţi, 3 .20/o n’au fost luaţi în seamă; — iar în cazul al 
2-lea din cei 56 chemaţi la concentrare, mai mult de jumătate au fost trimişi 
la domiciliu, la 39.30/o nu se cunoaşte rezultatul, iar 8.90/o n’au fost luaţi 
în seamă.

Cu toate că bolnavii se prezentau cu certificate oficiale.
După o prezentare prealabilă de date statistice asupra tuberculozei în 

«armată, autorii fac propuneri în sensul unei colaborări bazată pe spirit de în
credere reciprocă şi cari ţin seama de soarta şi a colectivităţii şi a celor bol
navi, căTora în armată să li  se facă formele în mod grabnic, trimişi acasă să 
fie luaţi în primire de medicul local sau să fie reţinuţi în sanatorii întreţinuta 
de armată şi Liga pentru combaterea tuberculozei.

Jf . C.

Istoria medicinal

ADAOS LA  VOL. i 
(complectare şl verificare de date)

REPERTORIUL

MEDICILOR, FARMACIŞTILOR, VETERINARILOR 

DIN ŢINUTURILE ROMANEŞTI 
(înainte de anul 1870)

, de
D-r V. GOMOIU 

cu colab. farmaciştilor 
GH. GOMOIU şi MAMA V. GOMOIU

Bucureşti, Tip. „Cultura*, 1941

Un volum de 351 pagini, publicat în cadrul Institutului de Is
toria medicinei a l Aşez. A. S. R. Principesa Elena, al cărui Director 
general este autorul.
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In „Prefaţă" autorul reproduce „Lămurirea" ce a  scris ia Voi.
I publicat în 1938 , repertoriu bio-bibliog rafie, pe care îl consideră ca 
Uh monument moral închinat personalului sanitar din trecutul nostru, 
şi explică motivele pentru cari a  hotărît publicarea acestui Adaos la 
Vok I.

Intr o primă parte se dau diferite informafii bio-bibliografice refe
ritoare Ia persoanele al căror nume dispuse alfabetic (scrise cu carac
tere albe) se află trecut în Voii. I şi Ia persoane al căror nume (scrise 
cu caractere negre) nu sunt cuprinse în Voi. I. In. această parte, lă 
sfârşit, se găseşte un „Adaos Ia Adaos" şi apoi se dau Datele noi re
feritoare Ia familia Gomoiu.

Defa Pag. 183— 225 se prezintă un Tabel cronologic de apa
riţia personalului sanitar în Ţinuturile Româneşti înainte de 187 0 , în 
scop de a  arăta cum s’a  înmulfit şi cum s’a  românizat personalul sa
nitar în România.

Dela pag. 2 2 6 — 351 se prezintă un număr de 2 4 0  fotografii, 
încadrate în portretele în civil şi militar ale D-ruIui C . Davila, un 
Catalog' final, dând numele cărora aparţin aceste figuri, biografiile lor 
găsindu-se în Voi. I şi în acest adaos Ia Voi. I.

•M. C.

D-r OD. APOSTOL: Viaţa şi opera învăţatului şi filosofului Claude' 
Bernard, 1940, Bucureşti.

Iu afară de datele referitoare la viaţa şi opera acestui savant caro 
a pus bazele fiziologiei experimentale moderne, autorul reproduce fragmente 
caracteristice din Introduction à l’étude de la médecine experimentale, publicat 
în 1865, cari expun ideile fundamentale ale nouei ştiinţe bazată pe metoda ex
perimentală; precum şi din adnotările marginale de cursul de filozofie pozitivă 
a lui Auguste Comte, care î l  arată ca filozof.

„L ’Introduction à ' l ’étude de la médecine experimentale“ este pentru 
noi, ceea ce a fost pentru secolele X V II şi X V III  „Le Discours de la 
méthode“ a lui Descartes —- reproduce autorul din Cuvântarea ţinută de Henri 
Bergson cu ocazia aniversării centenarului naşterii lui Claude Bernard în 
1913, la Collège de France.

M . C
i

i

Medicina de războlu

Medic Maior D -r N. HASNAŞ: Spitalul Z. I. No. 252 Tg.-Jiu. — 
„Gorjanul“, Tg.-Jiu , 1941.

Intr’o broşură apărută sub auspiciile Soc. Naţionale de Crucea Roşie 
Filiala Tg.-Jiu , autorul expune Istoricul, Organizarea, Funcţionarea şi Acti
vitatea de'-ordin chirurgical a acestui spital de 400 paturi, în care aii fost 
internaţi un număr de 554 răniţi în cele 80 zile cât a funcţionat. 4

ir. c



Parazitologle
, PARAZITOLOGIE

practică medicală 

SPIROCHAETE
Voi. I, Fasc. 2 

de
D -ri GR. GR. IANANDI ;1 TEO. G a  IAMANDI

Editura Revistei „laşul Medical“, 1941

Un Voi. de 128  pagini de text şi 64  de figuri, în care autorii 
expun dintre profozoarele parazite, clasa Spirochetelor, SpirocHefele pa
razite şi SpirocHaetozele, între cari genurile Spirochaeta (febrele recu
rente, broncho-spirocHaetoza emoragică a Iui Casfellani, angina ulcero- 
necroiică a  Iui Vincent), Treponema (sifilisul, pianul), Leptospira (Sp i- 
rochaetoza ictero-emoragică, febra de vas sau boala maştinilor), Spirella 
(Sodoku sau boala prin muşcătură de guzgan).

M. C.

pentru combaterea gripei şi răcelii
' 2 — 8  tab lete  pe zi

P re p a ra t  sù lfam id at

B E S I D
TABLKTE

conţinând 0 ,4 0  paraaminobenzolsulfamid pe tabietă. 
B in e  tolerat



Diverse —  Informaţiuni

Zilele medicale dela Chişinău

Din iniţiativa Profesorului D -r G h. Tudoranu, Decanul Facul
tăţii de Medicină din Iaşi, s ’a  ţinut Ia Chişinău în zilele de 12  şi 13 
Decembrie un ciclu de conferinţe de către profesorii Facultăţii.

D -I D -r Ciapă, preşedintele asociafiei medicilor din Chişinău 
a  salutat, în numele medicilor din Basarabia, profesorii Facultăţii, re
prezentanţii unui important centru de cultură medicală.

Prof. Tudoranu a  răspuns D-lui D -r Ciapâi arătând că, pentru 
întreţinerea legăturilor spirituale între regat şi Basarabia, profesorii 
Facultăţii de medicină din Iaşi au venit să-i ţină în curent cu noutăţile 
ştiinţifice pe de o parte, iar pe de altă parte să întreţină o colaborare 
cu medicii din Basarabia, în privinţa cazurilor ciinice aşa de interesante 
în Basarabia şi să uniformizeze cunoştiinţele terapeutice din regat cu 
cele din provincia alipită.

In urmă au avut Ioc conferinţele:
1. Prof. Tudoranu: Cercetări personale în hepatită icterigenă şi diu

retică.
2. Prof. I . Nicolan: Cauzele mortalităţii infantile. Mijloacele de com

batere. _■_* | ̂
3. Prof. G. Plăeinţeanu: Date noui în ciclul menstrual.
4. Prof. O. Franche: Dinamismul ureterelor.
5. Prof. Jules Niţulescn: Vitaminele în practica medicală.
6. D-r. E . Hurmuzachi, Conferenţiar univ.: Allergia la sugari.
7. Prof. Niţuleaeu: Relaţiile dintre vitamine şi sulfamide.

Au luat parte Ia conferinţe toţi medicii din Chişinău, şi un număr 
de medici1 din Basarabia, cari şi-au exprimat dorinţa de a se mai ţine 
astfel de conferinţe.

Noui medici primari de specialitate

La examenele de medici primari de specialitate începute Ia 18 
Iunie şi terminate în ziua de 1 4  Iulie 1 9 4 2 , au fost declaraţi reuşiţi 
următorii medici:

Specialitatea Medicină Internă:. 1) D -r Podeanu-Păunescu Aureliu; 2) 
D. Constantinescu Petru; 3) D-r Postelnicascu-Caramzulescu S .; 4) D-r 
Florescu Paul; 5) D-r Dumitrescu Dumitru; 6) D -r Bucur Viorel; 7) D-r 
Stroescu Veneriu; 8) D-r Zlotescu Adrian.
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1) D-r Lucescu Jaques; 2) D-r Pă-

Speeialitatf* Pediatrie fi  Pucrieultură: 1) D-r Poenaru-Chiriceanu Flo- 
nca; 2) D-r Petreseu C. Vasile; 3) D-r PetreSOu Ion; 4) D-r MihaJcea Eugeniu; 
5) D-r Mânu Augustin; 6) D-r Sureanu Traian; 7) D-r Medeşean Filon; 8) D -r 
Mutxu Alexandru; 9) D-r Adam Ion.

Specialitatea Dermato-Venerice:
cescu Nicolae.

Specialitatea Boli Contagioase: 1) D-r Bal# Gh. Matei; 2) D-r Con- 
stantinescu St. Gheorghe; 3) D-r Stănescu R. Teodor; 4) D-r Micu Ilie.

Societatea Tuberculoză: 1) D-r Băicoianu Sergiu; 2) D -r Rusu Sext 
Viorel; 3) D -r Caba Em il; 4) D-r Cipău Tibenu; 5) D -r Consţantinescu Ovidiu!

Specialitatea Chirurgie Generală: 1) D-r Chipail Gheorghe; 2) D-r Po- 
rumbaru Ion; 3) D-r Podeanu Gheorghe; 4) D-r Popeseu Marin; 5) D -r Să- 
băilă Th. Ilie ; 6) D-r Hodoş Nicolae; 7) D-r Frâncu Nicolae; 8) D-r Turai 
Ion; 9) D -r Ţuchel Vasile; 10) D-r Theodorescu Dem.; 11) D-r Porumbaru Eu
gen; 12) D -r Tomoşoiu Gheorghe; 13) D-r Dumitru Achile; 1 4 ) 'D -r Corneleac 
Eugen; 15) D-r Păunei Nicolae; 16) D-r Aldea Scaevola; 17) D-r Popov 
Cristu; 18) D-r Lupu Em il; 19) D -r Pana Teodora Isae Miltiade; 20) D -r 
Arseme Valenu; 21) D-r Tănăsescu Ion; 22) D -r Rădulescu Mihail.

Specialitatea Obstetrieă-Ginecologie: 1) D-r Dumitrescu Gheorghe; 2) 
D-r Gheorghiu Nicolae; 3). D-r Komorovschi Traian; 4) D -r Nicolau Con- 
stantm; 5) D-r Nitescu Radian; 6) D-r Tapov Dumitru; 7) D-r Tomoşoiu 
Petre; 8) D -r Florian Ehsabeta.

Specialitatea Stomatologie: 1) D-r Ionescu Victor; 2) D-r Deşliu 
biieorghe; 3) D-r Negoescu Dumitru.

Specialitatea Oftalmologiei: 1) D-r Lăzărescu Dumitru; 2) D -r Neştianu 
bimion; 3) D -r Săbădeanu Vasile; 4) D-r Iliescu M. Gheorghe; 5) D -r Pa- 
raipan Constantin; 6) D-r Burcuş Constantin. (

Specialitatea Urologie: 1) D-r Olănescu Gheorghe; 2) D-r Bratu Ion; 
3) D-r Petreseu Valeriu.

Specialitatea Oto-Rino-Lsringologii’: 1) D -r Ghimpeţeanu M ihail: 2) 
D-r Gheorghiu Ionel; 3) D-r Mirescu Alexandru.

Specialitatea Radiologie: 1) D-r Teodorescu M. Constantin; 2) D-r 
Bârzan Aurel.

In sesiunea D-brie— Ianuarie 1 9 4 3 ,sa u  prezentai 1 5 2 medici penfru 
a  trece probele examenelor de clasificare de medici primari de: Chirurgie 
generală; medicină internă; fiziologie; obstetrică şi ginecologie; pediatrie 
şi puericulhiră; otorhino-Iaringologie; chirurgie infantilă şi ortopedie; 
stomatologie; dermato-venerice.

Următorii medici au reuşit, în ordinea clasificafiei:
Chirurgie generală: D-ri Almăşanu Simion, Popeseu Corneliu, Popeseu 

Romulus Tătara, Ste0poe Vasile, Puşcariu Radu, Nana Aurel, Consţantinescu 
D-tru, Riga Ilie, Dohrescu Dumitra, Teodorescu Vasile, Mărgineanu Var- 
tolomei, Popeseu Mihail, Nicoară Eugen, Hnidei Traian, Pascu Eugen, Iorgulescu 
Ştefan, Mărtoiu Victor, Copăceanu Martin, Papp Martin. ’

Medicină internă: D-ri Tanaşoca Taehe, Strat Constantin Popovici An- 
toinette, Ramniceanu Radu, Barbelian C-tin, Ră,zvan Ioan, Tomescu Ioan, Viciu 
Emil, Josan Radu, Manoleseu Horafiu, Bârlea Henrieta, Graur Petre.

Etiziologie: D-ri Todea Cornel, Vasilescu Mircea, Neagoe Octavian petre, 
Ivăneseu Ioan, Roşulesou D-tru, Orişan Cornel, Consţantinescu Mihail, Vaina 
Iosif, Sava Caton, Tonegaru Petre.

Obstetrică şi ginecologie: D-ri Pavelescu Petre, Alexiu Avramescu M., 
Vintilă Gheorghe, Stupariu Ioaehim, Purge Gheorghe, Călin Iulian, Stoi- 
nescu Al. ’

Pediatrie şi puericultura: D-ri Hurmuzache Clelia, Măxculescu Titu Mi- 
lota Dumitru, Dăncilă Ştefan, Bouciu Agripina. ’



128

Oto-rwo-Iaringologie: D-ri Popian Ştefan, Fotiade C. Vasile, Popa Ni- 
colae, Perţia Anny, Bodea Eugen, Moga Nicolae, Popea G. Victor.

Chirurgie infantilă şi ortopedie: D-ri Climescu Victor, Vcreanu Dumitru, 
Câmpeanu Iacob, Bujorică Nicolae, Popescu Al. Const. (Hereasca).

Stomatologie: Ticulescu Ştefan, Costa Eugen, Phleps Gerhard. Guenter, 
Dragomirescu Ioan.

Dermato-Teneriee: D-ri Săceanu Marin, Dimitriu Nedelcu Eugenia, Geor- 
gescu-Carpen Olimpiu, Popescu Constantin, Vasilescu Aurelian.

Câţi medici specialişti sunt în România

in prezent România are :
448 chirurgi; 311 specialişti în boale interne; 259 stomatologi; 175 mâ

nioşi; 205 specialişti .în boale venerice; 153 bacteriologi; 148 specialişti în 
medicină infantilă; 146 specialişti în tuberculoză; 125 oto-rino-laringolori• 
114 radiologi; 110 oftalmologi; 69 urologi. ’

Populaţia României în Ianuarie 1942

După datele statisifee publicate în „Buletinul demografic al Ro
mâniei" de sub direefia D-lui D -r Sabin Mânuită, (N-ruI din Mai 
1942 , care înfăţişează mişcarea populaţiei României pe Ianuarie 194 2 ), 
fora noastră numără în luna Ianuarie 1 9 4 2 , un total de 1 6 .8 0 5 .3 8 8  
locuitori, din cari: 1 3 .3 0 2 .3 7 5  Jo c .  în mediul rural şi 3 .5 0 3 .1 1 3  loc. 
în mediul urban. ■

Pe provincii populaţia României este împărţită astfel: Muntenia 4.525.533 
loc., Moldova 2.805.911 loc., Basarabia 2.747.731 loc., Transilvania 1.736.307 
loc., Oltenia 1.676.904 loc.., Banat 955.269 loc., Bucovina 795.434 ioc., 
Crişana-Maramureş 642.821 loc. şi Dobrogea 519.478 loc.

Numărul născuţilor vii în cursul lunii Ianuarie 1942, a fost de 37.075 
în toată tara, iar al deceselor de 29.880, permiţând un excedent natural 
de 7195. '

In aceeaşi lună, numărul căsătoriilor a fost de 16.833, iar al divorţurilor 
de 511; numărul copiilor născuţi morţi: 928, iar al deceselor sub vârsta 
de un an 6584.

In procente, natalitatea pe lună'Ianuarie 1942 a fost de 26 la 1000 de 
loc., iar mortalitatea de 20.9 la 1000, lăsând un excedent natural procentual 
de 5.1 la  mie.


