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az együgyűbb, és falusi Bábaaszszonyok

nak, nem különben minden renden lé

vö Aszszonyságoknak, és falusi Bábás

kodó Seborvosoknak a számára, köz

haszonra kidolgozott, és elkészített
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P e t e r k a Jósef Sebestyén

A Szabad Mesterségeknek, az Orvosi Tudomány

nak Doctora, és a Nemes Kis Kún Megyé

nek Rendes Physicussa által. -

*
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Nyomtattatott Trattner János Tamás betüivel.
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„Ut f)octorum Officium est docerè ; sic audientfama

praebere se dociles: Alioquin neutrum sane altero suffi

ciet. Et sicut frustra sparseris semina, nisi illa prae

mollitus: foverit sulcus: Ita scientia coalescere nequit,

nisi sociata tradentis, accipientisque eoncordia.** Quin

viliam. Lib. II. Cap. IX.
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A. emberitársaság tökélletesedését tsak

úgy lehet reményleni, ha annak tagjai,

léttünknek külömbözö czéllyaihozképest,

annak boldogításán, egyesített erövel tö

rekesznek. – Szent kötelessége minden

polgárnak oda fordítani figyelmetességét,

hogy a társaság boldogítása, tagjainak te

hetösége által felsegéllést nyerjen, egy

szersmind annak akadállyai foganatos

részvétellel elhárítassanak.

Orvosi tisztemmel egybe kaptsolt kö

telességemnek esmértem, az Elöljárói Ha
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talmak figyelmetességet feléleszteni épen

azon része eránt a társaságnak, melly a

népesedés szaporodása által elsö fenék

kövét teszi a társasági boldogság nevelé

sének; mert a csínos Nemzeteknél tagad

hatatlan fenék igazsággá vált az , hogy

tsak az emberiszámnak szaporodása által

juthat a társaság a tökélletesedésnek ama

magossabb pontyára; mellyrül azt a né

petlenség, a vadonyságnak lelketlen ki

terjedésű, zordon, parlagos, es müvelet

len pusztaságába számkivetés gyanánt szál

líttya alá, – A népesedés szaporodásával

sokasodnak a mivelökezek, és a költsö

nös szükségnek nevekedése a leghathatós

sabb ösztön, és serkentés gyanánt szol

gál a boldogságot szomjúhozó polgárok

nak czélyok elérésére, melly ökét egyedül

a serény, és fáradhatatlan munkasság ál

tal vezeti arra,

Sok akadállyai vagynak az emberi tár

saság szaparodása foganatossabb elömene

telesítésének, de a mellyek közül némel

lyek tsak az Ész Világának felderülésével,

és a gyáva Elöitéleteknek elszéllesztések
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kel hárítathatnak el. Örökös díszt, és ma

gasztaltatást érdemel ama Czirkassiai szép

Hölgynek maga, és gyermekei ábrázat

tyok ekességének megtartására vágyadó

találmánya, melly a himlöoltásnak felta

1álása mellett a testi szépséget, a termé

szeti épséget, és milliomoknak életeket

megtartotta; – az ékes arcza megörzésé

vel szépségét fenntartani vágyadó egy asz

szonynak Hívságra magyarázott találmán

nya, több hasznot szerzett az emberi Nem

zetnek, mint tizennyoltz századok alatt,

minden Apátza klastromoknak lételekkel

megegyezö ájtatos eltökélletségek!

Orvosi figyelmetességem a népesedés

szaporodásának egy nevezetes akadályát

lelte a tudatlan szülöannyák körül fogla

latoskodó még tudatlanabb Bábáknak lé

telekben. – A tudatlanság átallyában

minden tekíntetre nézve örökké metéllye

volt az emberi társaságnak; de ha figye

lembe veszszük azt , mennyire veszedel

mes légyen azon szempillantatban a tu

datlanság, a hol annak egy gyermek szülö

ismét tudatlan, gyámoltalan, 's beteg ál
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lapotban fetrengö anyára, és egy külön

Pen okos ápolgást, egyszersmind gondos *

úgy szintén tanúlt mesterséget kivánó em

beri kéznek oltalma nélkül szükölködö csö

csömös gyermekre nézve, melly mind un

talan, a veszendöség veszedelmének kité

tetve marad, olly szembetünö és nyilván

való befolyása vagyon. • • #

A természet védelem nélkül hagy

ta az embert, nem úgy mint az állato

kat: ezen természeti fogyatkozásnak a lé

tel elsö szempillantásátúl kezdve emberise

gedelemre van szüksége; ezen segedelem

pedig annál fontossabb, mennél okossabb

kezekre bízattatik. - -

Jelen munkámnak, mint orvosi fi

gyelmetességem, egyszersmind tsekély

hazafi fáradozásom zsengéjének czélyát én

is abban kívántam helyheztetni, hogy jelen

Könyvetskében Honnyi nyelvönken elö

adott oktatásaim által mind értelmessebb

Bábákat készítsek, mind az anyákat,

és a szülöanyák körül foglalatoskodókat

a segedelem nyújtásra megtanítsam.

Czélom elérésére törekedö ebbéli szán

dékom, melly nemes Elösegélést nyert a'
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NemesJász, és két Kún Kerületek nagy Ér

demü K é p vi se l ö i n é l , ; azon Nemes

Kerületek Tiszti Magistrátusának

foganatos részvételével! Ugyan azon tisz

telet, és érzékeny háladatosság, melly az

érdem megesmérésének tsalhatatlan tanú

ja, 's késéröje szokott lenni, viszont való

kötelességemmé teszi, hogy jelen oktatá

simnak közre lett botsájtásával ezúttal ér

demlett említést tegyek. Ugyan is:

*

Tizedik esztendeje, a miólta én a'

Nemes His Fiún Herületnek Járásbéli ren

des Physicussa vagyok; mihelyest az elöre

botsájtatott tárgy magára vonta Orvosi fi

gyelmetességemet, hivatalos kötelességem

szerént béjelentettem azt a tisztelt Nemes

Kerületek Köz Gyülekezetének. – (*) Az

(*) 18o8-ban Januáriusnak 27-ikén, és más

uttal is, a Nép egéssége fenntartásának eszközei

rül, különösen Kis Kún Megye reszérül, jobb láá

ravaló állitása módgyárúl, a Nemes Kerületeknek

köz gyülekezetekre Orvos Tiszti Jelentésemet be*

küldvén, ugyan a folyó esztendö Februáriusnak

22-ikén tartatott Köz Gyülekezetben felolvastatott,
*
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emberiség javára törekedö igyekezetem, a'

mennyiben azt a polgáritársaság boldogí

és a mint az akkori Jedzökönyvnek 384-ik számábúl

kitetszik, Nádor - Ispányi Tábla Bíró B o z o k i A n

drás, és Sinkovits Mihály, All Jedzö M ih ál

kovits Jósef, Számadó P et e s J á n o s Urak, De

putatioformában kineveztettek a végre, hogy e tárgy

ban elöadódott gondolkozásomat bövebben fejteném

ki. Nem is vala sikeretlen elő adásom; mert ugyan

abban az esztendöben Aprilisnek 5-ikén öszve ülvén

JW Deputatio, szórúl szóra ekképen fejeszte ki

magát, úgymint: „Tudósitása azon Magistrátua

lis Deputationak, melly a' f. e. 384-ik és 4o4-ik

számok alatt Kis Kún Megyebéli Orvos Peterka

Jósef Úrnak két rendbeli Jelentéseire kiküldettetett,

mellyben említett Orvos Úr részszerént azon rend

szabásokat, mellyeknek szoros megtartásokra a'

három Districtusok közünségeiben rendes Conven

tio mellett szogáló Seborvosokat ex Publico köte

lezni kellenek, adgya elö, részszerént egy olly

kidolgozott munkájárúl tészen említést, mellyet a'

tudatlan Bábáknak söt az egész Közönségnek szá

mára az ekkoráig átallyában uralkodó hibáknak

megorvoslása, és ez által az emberiség közhasz

mának elömozdítása végett készített. Jelentö Doc

tor Úrnak ebbéli figyelmet érdemlö elöadásait,

úgy szintén a Jász és Nagy Kún Megyebéli Orvos

Uraknak sub duplici stria ide zárt Orvososi észre
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tásának tárgyává kívántam tenni, légyen

azok emberszeretö résztvételöknèk jutal

vételeiket is szemvizsgállás alá vévén, következen

dökben terjeszti a' Tekintetes Districtusok eleibe

alázatos tudósítását; u. m.

1-ör Szükségtelennek tartya ezen Deputatio

kiterjeszkedni mind azon Orvosi rendtartásoknak

elöhordására, mellyek akár az egésség fenntartá

sára megkívántató regulákat, akár a köztársaság

ban elöemberek között uralkodó hibáknak, és visz

sza éléseknek megorvoslása módgyait foglallyák

magokban; mert az affélék a Politia Medicát tár

gyazó könyvekben meg vagynak írva, és azokhoz

képest mind Nemes Magyar Hazánkban a közön

séges intézetek átallyában, mind különösen Me

gyéink környülállásaihoz képest a Tekintetes Di

strictusoknak e tárgyban költ több rendbeli inté

zetei bövebb világosítást adnak, olly annyira,

hogy sokkal inkább szükségesnek tartya ezen De

putatio a már e tárgyban kiadott rendeléseknek

meg tartását, az illö elöjárók által tellyesítésben

hozatni, mint ujjabaknak elöhozása eránt gondos

kodni, ugyan azért, tsupán azt tartya kötelességé

nek ezuttal a' Tekintetes Districtusok eleibe ter

jeszteni; minémü figyelmet érdemelnek fenntebb

emlitett Doctor Peterka Urnak bemutatott Orvosi

mnnkái, mellyek leginkább azt láttatnak magokban

foglalni, miként kellessék a leg szükségessebb Or

~*



XII E l ö z ő

ma; kik azt, a közhaszonra nézve foga

natossá tették, és Nemes adakozásokkal

vosi rendeléseket azok által kivált tellyesítetni,

kiknek az legközelébb való kötelességek, és a'

kiknek egyenes befolyások nélkül a legbuzgóbb

Orvosnak iparkodásai is haszontalanok, és sikeret

lenek, * - " "

- -

2-szor Ezen előre botsájtattakhoz képest több

ször említett Orvos Úrnak a 384-ik szám alatt

elöadott munkája, miben állyon t. i. a Seborvo

sok kötelességek, és miképen kellessen öket kö

telességeknek szoros tellyesítésére kötelezni, min

den kifogás nélkül méltó, hogy a Tekéntetes Di

strictusok által jóvá hagyattasson, és annak szoros

megtartása eszközöltessen; mert könnyü által lát

ni, melly kevéssé iparkodgyon az ollyat Seborvos

hívatalának tellyesitésében s tehetségeinek tökél

letesitéseiben, ki elhiti magával, hogy tsekélly or

vosi tudománya mellett tudatlansága által okozott

leg tetemessebb hibákrúl sem tartozik senkinek

számot adni, innét szokott következni, hogy füg

getlenségek miatt el bízván magokat, olly nyava- -

lyák gyógyitásábau is avatkoznak, mellyek tndo

mányokat felüllhalladván a nyavalyákkal járó ve

szedelmet nevelik, és embertársaknak életét, melly

nél betsessebb vagyonnya senkinek sints, vakmerö

kotzkára vetik; ellenben, ha ök kötelessek lész

*
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oktatásimnak közre lett botsájtatásokat esz

közlötték! – reám nézve a jutalomnak

*

nek a bemutatott tabellák szerént számot adni

minden Orvosi foglalatosságaikrúl, ha ök tudni

fogják, hogy Orvoslások módgya az orvositudo

mánynak rend szabási szerént, a Megyebéli Phy

sicus által szoros visgállás alá vettetik, sokkal in

kább iparkodnak saját elömeneteleken; vagy a'

mihez magokat elégteleneknek érzik, az eránt kö

telességek szerént kitanúlt Orvosokkal fognak ér

tekezni, és az által kivánnyák magokat a felelet

terhétül mentekké tenni. -

3-szor. Hasonló figyelemre, és jóváhagyásra

méltónak itéli a Deputatio Doktor Peterka Urnak

a közönséges Bábák Oktatására készített Kathe

chismussát, mellyben igen együgyüen és megfog

hatóképen eléadgya mind azokat a tanúságokat,

mellyeket a Bábáskodó személyeknek tudniok

kelletik, söt a' mellyeket egyebeknek is nagy ha

szonnal lehetne olvasniok; mert tudni való az,

hogy semmi hibák nem olly közönségessek, és

tetemessek, mint a' mellyek a bábáknak tudat

lanságok által követetnek el azon a részén az

emberitársaságnak t. i. a szülöaszszonyokon, kik

a veszedelmeknek leggyakrabban vagynak kité

tetve, és a legtudatlanabb kezekre, vagy is a'

Bábákéra vagynak bízatva; már pedig mi lehet

annál szembetünöbb haszna a közönséges társa

/
*

*
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az a betse marad fenn, hogy olly Nem es

T á r s a s á g n ak lehetek szolgálatyára,
/

|

22–

ságnak, mint ha ezen veszedelem jó móddal el

hárítathatik, és az eddig volt hibák a publicum

nak ebbéli figyelmetessége által könnyü móddal

megorvosoltathatnak; szóval a midön az anyák

nak életek 's egésségek megtartása mellett ép 's

egésséges gyermekek szaporítathatnak. Mivel te- -

hát ezen Bábai oktatás eránt készült munka illy

jótévö tzélbúl volna sokszor említett Doctor Úr

által különös szorgalmatossággal készítve, érde

mesnek ítéli azt ezen Deputátió arra, hogy vala

mint a Chirurgusok számára készített két Tabel

lák, úgy ez is közönséges költségen kinyomta

tasson, és mind a három Megyékben a nép kö

zött is közönségessé tétessen. E mellett ugyan

Doctor Úr által elöadott mód szerént arra mind a'

három Megyebéli Bábák a helybéli Chirurgusok

által megtanítassanak ; melly üdveséges czélt

hogy annál inkább elérhesse a'Publicum, az a'hoz

megkivántató, és a tanúlást elösegéllö eszközök

nek hasonlóan közönséges költségen leendö meg

szerzések eránt is a Deputatiónak véleménnye

szerént szükségképen rendelést kellenék tenni.
*

*

Azonban hogy kivált az afféle Orvosi rendtar

tásokban a Publicum is kívánt czéllyát annál bá

torságosabban elérhesse, és a jó Intézetek tellye



B • • • • • XV

melly a társasági közboldogságot esmére

tes Hazafi áldozat tételeivel kész minden

sítésbe mennyenek, szükségképen megkivántat

nak, hogy

1-ször. A Seborvosok a Districtuális Physi

eus Uraktól, mint Subalternusok egyenesen fügje

nek, erántok mint valóban Doctorokhoz illö tisz

telettel legyenek, az eleibek adandó kötelességei

ket mulhatatlanúl, és Hivataloknak elvesztése alatt

tellyesítsék , Tabelláikat minden kifogás nélkül

elkészítve idörül idöre beküldgyék, szóval belsö .

orvosi foglalatoskodásokban a Doctor Urakkal

szoros egyetértésben legyenek.

2-szor. Hogy a helybéli Birák, kiknek köte

lességek lészen a Publicumnak közhasznú intéze

teit tökélletesen tellyesíteni, és minden akadályo

kat egész készséggel elhárítani, hasonlóan kötele

sek legyenek, az egésséget tárgyazó foglalatossá

gokban Districtuális Physicus Uraknak mindenkor

kellö segedelemmel lenni, erántok azzal a re

spectussal viseltétni, a millyent Hivataloknak

hasznos volta, és átallyában minden pallérozott

Nemzeteknél nyert tekíntetek érdemel, minthogy

öket a Publicum, mint az egésségnek egyenes

felvigyázóit, és társaságunkban a szükség ide

jén, valóban hasznos individumait tartya, és fi

zeti. Költ J. Berényben Aprilis 5-ik napján 18o8-ik
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kor elömozdítani, öregbíteni. Költ Kis

Kún Halason Május holnapnak 1-sö nap

ján 1814-ben

A Kiadó.

Esztendöben a Deputátio által." Kiadta Mih ál

ko v i t s J ó s ef, Districtuális V. Notárius

Melly Deputationális Munka ugyan abban az

esztendőben, és a Deputationális munkában fel

jedzett napokban, tartatott IVemes Kerületeknek

Köz Gyülekezetek alkalmatosságával, az 515-ik

szám alatt helybe hagyódván, a jelenvaló Bába

katheehismusnak, minekutánna megcensuráltatna,

kinyomtatása el is rendeltetett, és 1814-ben Böjt

Más - Havának 9-ikén, ugyan a Köz - Gyüleké

zetben a nyomtatványok száma is , 500-ra megha

tároztatott.

*-

__* ----~-~-~-~-~-~-~- –*~_~_=_=-_- = *
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A Bábamesterséget megelőző kérdésekrül

és feleletekrül.

* Kérdés. Mit kell a Bábamesterség által
érteni ? - - *

- Felelet. Mind azoknak a tselekedeteknek az

.öszveséges foglalattyát, mellyek bizonyos, és az

*** ***delt személyek által elkövettetnek a' vég
*e, hogy mind a' *zülöaszszonyember, mind pe

dig a születendö magzat épségben és egésségben

*megtartassék. - - -

*. Á. Tehát mi a' Sábamesterségnek az ö

legföbb tzélya ?

. * Az, hogy az emberi Nem megtartassék,

** tovább szaporíttassék. -

- 3. Á. Miképen hivattatik az olyatén aszszo

* *zemély, mely azon *elekedeteknek az öszve

*éges foglalattyát véghez viszi?

F. Bábának, vagy Bábaaszszonynak.

1
/
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4. K. Hát ha a férfiui Nem foglalatoskodik

azon tselekedeteknek az öszveséges foglalattyában,

miképen neveztetik ? - , -

F. Bábamesternek, vagy Acoucheur-nek.

5. K. Kiket illetne természetesen ezen mester

séget folytatni ? |

F. A Seborvosokat, és nem az aszszonyi

Nemet. " * -

6. K. Miért épen a Seborvosokat ?

F. Azért, mert ez a tudomány 1) a Chirur

giának az az Seborvosi tudománynak egyik ré

sze; és azért minden hívatalban levö Seborvos

nak a Chirurgiántúl bábáskodó Diplomát is kell

mutatni. Söt a nagy várasokban vagynak ollya

tén, a felsöségtül próbált férfiui bábáskodók, a'

/ é

kik tsupán abbúl a mesterségbül élnek. 2.) Mert

a Seborvosnak tudni kell, - hogy minémü szülö

részekben vagyon a hiba, ha valami a természet

nek a rendintúl történik; következésképen jobban

segíthet mint az aszszonyi Nem. 3.) Mert a fér

fiak az aszszonyi titkokat jobban tudgyák megálla

ni, hogy sem a bábaaszszonyok. 4.) Mert a fér

fiak alkalmatosabbak, vigyázobbak a veszedelem

körül, az éjtszakázást is jobban megbírják az asz

szonyi Nem felett. 5.) Mert a férfiak nem ollyan

hajlók a babonás tanátsadásokra, mint az aszszo

nyi Nem, és így a férfiak inkább alkalmatosab

bak a sokféle babonáskodásoknak, a' mellyekre

az együgyü nép úgy ls hajló , kiirtásokra. 6.) Mert

vagynak nemzetek, kiknél az aszszonyi Nemnek,

illyetén fontos hívatalokba avatkozni, egyátallyá

ban meg nem engedtetik.
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7. K. Miért bábáskodnak tehát a mi orszá

gainkban leginkább az aszszonyemberek ?

F. Azért, mert 1.) Az aszszonyi szemérem,

kiváltképen a Magyaroknál nem engedi, hogy a'

férfiak bábáskodgyanak. 2.) Mert az együgyüek

ollyas bábáskodóaszszonyokat, kiváltképen a tör

vénytelen bábákat, tudákosoknak tartanak; mint

ha az Úr Isten nékiek valami különös tudományt

a természet rendin kivül adott volna. -

- 8. K. Minthogy tehát a mi országainkban az

idöhez képest elkerülhetetlen rosz, hogy az asz

szonyi Wem bábáskodgyék, miképen lehetne annyi

ra a mennyire ezen roszszat megorvosolni ? -

F. Úgy, hogy tanúlatlan bábákat a felsöség

semmiképen meg ne szenvedgyen, következéské

pen, hogy minden aszszonyi Nem, a' melly bá

báskodni kiván, a Magyar Universitáshoz igazí

tasék, hogy ottan rendesen tanúlná ki a Bábames

terséget, -

9. K. Úgy de, ha a Bábamesterséget kita

núlta is a rendes úton, szabad é azért nékie min

denféle szülésekben a maga esze után járni?

F. Tsak a természetes szülésekben; mert ha

a szülöaszszonynak, és a gyermeknek az álla

pottya természet rendin kivül vagyon, ha vesze

delem forog a dologban, ekkor az esküvése sze

rént lelki esméretesen tartozik vagy a Megyebé

Íi Physicusnak, vagy más belsö orvosnak, vagy

ha vagyon , bábáskodó Seborvosnak béjelenteni

á dolgot, és az egyikét, vagy a másikát, a kit

tudniillik kéznél ér, meghívni; és ha egyikre sem

4 - 1 *
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tehetne szert, akkor a mit a szükségben lehet,

jó lélekkel, azt mívelje. . :

1o. K. Mit mondgyunk továbbá a törvényte

len, az az ezáninálatlan, és tanúlatlan bábaasz

szonyokrúl, a' mellyek tudniillik az együgyübb

helyeken megszenvedtetnek, söt fizettetnek hivata

lokért ?

F. Könnyebbnek állítom ezen kérdésnek ki

fejtését, hogy sem ezen emberiség ellen való vét

kes szokást, tsak egynémelly legutolsó renden lé

vö elöljárók szívébül 's elméjekbül ki írtani, és

öket az ellenkezö értelemre figyelmetessé tenni;

annyival is inkább reá bírni ,, hogy exáminálatlan

bábaaszszonyokat meg ne szenvedgyenek. -

- 11. K. Miben áll tehát az ilyetén személyek

ellen való nehézség? -

- F. Abban, hogy ök hivatalban lévén, kép

zelik magokban azt, söt másokkal is elhitetik,

hogy ök valamit tudnak, holott távul vagynak a'

tudománytúl. A szülöaszszonyokat vagy idönek

elötte a szüléshez való erölkedésre kénszerítik,

vagy akkor a mikor szükséges volna az erölkedést

elnézik, vagy pedig alkalmatlanúl helyheztetik a'

szegény szülöaszszonyt a szülésre. Sok számta

lan példákbúl tudom, hogy némellyek két szakaj

tókat, mások két telle zsákokat öszverakván hely

telenül kínozzák a szülöaszszonyt, Mínd ezek

felett a szülés közben, és utánna is pálinkával,

és borral itattyák betegjeiket. Innen vagyon, -

hogy számtalan *szony néha a gyermeké
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vel együtt idönek előtte elvesz, 's elhal, vagy

testében kárt vall.

12. K. Ki lehetne é ezen veszedelmes, és tu

datlan aszszonyi hivatalokat irtani ?

F. A szokásban lévö helyeken igen nehezen.

Söt néha, sok okokra nézve ez a dolog meg sem

is történhetne. 4

13. K. Legalább ha kiírtani nem lehet, ho

gyan lehetne javítást tenni ez illyetén tudatlan

személyeken ? -

F. Úgy, hogy ha a helybéli Seborvosok ál

tal, a Physicusnak útmutatása szerént, ebben a'

Kathechismusban elöforduló szükséges kérdések

ben, és feleletekben, bizonyos idökben (legalább

egy hétbe egyszer) gyakoroltatnának, és az an

garicális visitatióban , ugyan a Physicus által

megpróbáltatnának,

14. K. Mi haszna lehetne még 6°26'72 Kathechi

Játiónak ?

F. Az, hogy a bábaaszszonyok mellett ,

még a' Seborvosok is szünetlenül magokat gyako

rolnák az öket illetö tudományaikban, és így egyik

ösztön a másikát követvén , a publicum talán

jobban elérhetné ohajtott czélyát. -

15. K. Mi kivántatna meg legföképen egy bd

5aaszszonyban hogy tudgyon ? -

F. Az, hogy a szülö részeket, és a szülés

hez megkivántató eröt, a természetnek munkái

val egyetemben tökélletessen ösmérje; megkíván

tatik, hogy a magzatnak fekvését, nagyságát,

hollétét; a mágzatra nézve pedig, a természet

nek munkáját, 's erejét meg tudgya határozni:
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és hogy a mesterségét szerentsésen folytathassa ;

megkivántatik az is, hogy e tárgyban magának

különös serénységet és ügyességet szerezzen,

16. K. Még is továbbá mi kivántatik meg egy

bábaaszszonyban az ö alkalmatos volta mellett?

F. Az, hogy ö hivatallyához képest, Józan »

Jámbor, és Serény, egy szóval, hogy példás éle

tü legyen. - - /

17. K. Hol kell tehát az ollyatén tudatlan

bábaszemélyeknél elkezdeni az oktatást ?

F. A szülö részeket érdeklö tsontok épüle

tén, azután az oktatást folytatni kell a szülöasz

szonynak lágy szülö részeirül; mert illyen formán

alkalmatosokká tétetnek arra, hogy a practica

mesterségben elöforduló szavakat érthessék; kö- -

vetkezésképen minémü aszszonyember részek kö

rül forgolódnak, legalább tsak egy kis világossá

got nyernek. ~ ' ,

E L S Ö S Z A K A S Z.

A Tudományos Bábamesterségrül.

I. A Termeszet rendenformált medenczerül,

a.) Közönségesen.
*

18. K: Hogyan hivattatik a szülö részeket

érdeklő tsontok épülete mesterséges szóval?
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F. Medenczének.

19. K: Miért hívattatik Medenczének?

F. Mert mint a medencze egy üregét formál.

2o. K. Egy forma é a medencze mind a két

féle Wemnél. - - -

F. Nem; mert külömbözik a részeknek az ő

öszverakotatásában is valamennyire.

21. K. Miben áll tehát az a külömbség ?

F. Abban 1.) Hogy az aszszonyi medenczé

nek ürege természetesen sokkal tágossabb szokott

lenni a férfiuinál. 2.) Hogy a' tsipö tsontok által

formáló szárnyak, sokkal meszszebb esnek egy

mástúl, mint a férfiaknál. 3.) Hogy a szemé

remnek karimája az aszszonyi Nemben hoszszabb

és tökélletessebb szokott lenni, hogy sem a fér

fiaknál. 4.) Hogy a tzomb, a szemérem, és ülö

tsontok az aszszonyi Nemben jobban el állanak

egymástúl. 5.) Hogy a' kereszt, és farktsontok

jobban hátra felé hajlanak az aszszonyi Nemben,

hogy sem a férfiakban. 6.) Hogy a fartsontnak

elöhegye az aszszonyi Nemben távullabb esik a'

szemérem tsontoktúl, hogy sem a férfiaknál.

22. K. Miképen osztatik fel az egész medencze ?

F. Tsontokra, üregekre, általmérökre, és az

ö magosságára, és mélységére,

1.) A medenczének tsontyairúl.

23. K. Egy száraz medencze hányféle tson

tokbúl áll ? - - \

F. Háromféle tsontokbúl. * -

24. K. Mellyek azok, nevezzed meg azokat ?
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F. Ezek, úgymint 1.) A két nevezetlen, vagy

tsipötsontok, 2.) Egy far, vagy keresztsont. 3.)

Egy farktsont, vagy fartsik, (*)

25. K, Vallyon a' tsipö ttontok még másképen

nem osztatnak fel? -

F. Igén is; mert a kisded gyermekekben azon

tsipötsontok, mellyek a' meg lett emberekben tsak

egy tsontbúI állanak, három tsontokra oszlanak el.

26. K. Miképen neueztetnek tehát azon három

féle tsontok a kisdedgyermekekben ? . * **

F. Az 1.) Oldalfélt, és a felülálló része hi

vattatik béltsontnak, máskép tsipötsontnak. A 2.)

elöl, szeméremtsontnak. A 3.) pedig a mellyen

ülünk ülötsontnak, máskép alfelt*ontnak hivatta*

tik; és a megszörösedésig észrevehetök, azután

öszve forranak, és egy tsontá válnak. (**),

*
-

/

2.) A medenczének üregeiröl,

27. K. Mit kell a' medenczében üregnek mondani?

F. Azt a köztérséget, mellytül a bemenete

le és kimenetele szármozik,

28. K. Hányféle üregei vagynak a medenczének?

/ F. Két természetes, és egy képzelt ürege.

- 29. K. Melyek a természetes üregei ?

F. A felsö, és alsó nyilása a medenczének,

30. K. Melyik a képzelt nyílása ?

* -

(*) Ossa duo innominata, Os sacrum, et Q4

coceygis. -

(*) Os ileum, Os pubis, Os Ischium,
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F. A középrésze a medenczének; tudniillik

az a hely, a' melly, ha a szeméremkarimájának

közepetül, a második és a harmadik fattyú far

tsontnak a közepéig linea húzódna, közepére esne,

31. K. Tehát világossabban: a medenczének

az ö üregei hogyan osztatnak fel? . - *

F. Bémenetelre, vagy is felsö nyilásra, közép

vagy képzelt üregre, és kimenetelre, vagy alsó

nyilásra. -
* /

32. K. Miképen formáltatik a medenczének

bemenetele? -

F. Fellül és hátúl formáltatik a fartsontnak

elöhegyétöl; oldalfélt a béltsontnak középkörétül;

elöl pedig a szeméremtsontoknak felső hajlásátúl,

33. K. Miképen formáltatik a medenczének
közép ürege? - . . . • • • • •

F. Úgy, hogy ha a szeméremkarimájának kö

zepétül, a második, és harmadik fattyú fartsont

nak közepéig linea huzattatik, akkor az a linea,

a'hol kimutattja a középpontot, ottan lészen a

medenczének közép ürege is.

34. K Miképen formáltatik a medenczének

kimenetele ? -

F. Alúl és Hátúl formáltatik a fartsontnak he

gyétül; elöl a szeméremtsontnak alsó hajlásátúl,

oldalfélt pedig az egyik ülö tsontnak hegyes kiál

lásátúl, az az, tsupjátúl, a másik ülötsontnak a'

hegyes kiállásáig.

3.) A medenczének általméröjérül.

35. K. Mit kell - a medencze általmérõje által

érteni ?
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F. Azt az egyenes lineát, a' melly a' meden

czének az üregein, vagy nyilásain akár keresztbe,

akár pedig lefelé gondolattal, vagy eszközökkel

huzattatik, - - - - -

36. Hány általméröket lehet felvenni, a me

denczének üregeiben ?

F. A nagy medenczébe egyet, a kissebb me

denczébe a bémenetelbe négyet, és a kimenetel

be négyet.

37, K. Hogyan lehet ezen általméröket jobban

meg határozni ?

F. Számak, és mértékek által, mellyeket hü

velyknek az az tzoloknak hívunk. -

38. K. Hány tzolos a nagy medencének az ál

talméröje - -

F. Ha a mértékét az egyik béltsontnak a fel

sö hajlásátúl, a másik béltsontnak felsö hajlásá

ra teszszük, tehát ollyatén medenczének az által

méröje 1o – 11 tzolos szokott lenni.

39. K. AMiképen osztatik fel a kissebb me

denczének az általméröje ?

F. Egy nagyra, és egy kissebbre, és kétfélre

hajló általméröje. -

4o. K. Mellyik a nagy általméröje ?

F. A' mellyik az egyik béltsontnak felsö haj

lásátúl a másik béltsontnak felsö hajlására huzat

tatik,

41. K. Hány tzolos szokott az illyetén meden

szének az általméröje lenni

F. Öt, és egy fertály, néha öt és fél tzolos

is lehet. *

42. K. Melyik a kissebb általméröje
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F. Az, a' mellyik a medenczének elöhegyé

tül, a szeméremtsontoknak felsö, és középköreig

huzattatik.

43. K. Hány tzolosnak kell lenni a jó formált

medenczében ?

F. Négy, és egy fertály tzolosnak, néha négy

és fél tzolos is lehet.
-

14. K. AMellyek a' félrehajló általmérök a' kis

sebb medenczében ?

F. Azok, a' mellyek az egyik szögelettül, mel

lyet a kereszttsont a béltsontal formál, az által

ellenébe álló szemérem és béltsontoknak öszve for

rásáig félre hajlással és keresztbe húzattatnak.

45. K. Hány tzolossak szoktak lenni ezek a'

félre hajló általmérök ? - -

F. Öt és egy fertály tzolossak; néha öt, és

fél tzolossak is,

46. K. Hány tzolos lehet a középüregnek, vagy

képzelt nyilásnak az általméröje ? -

F. Négy tzolos, néha kevesebb.

47. K. Hányféle általméröt számlálhat a me

denczének kimenetele ? »

F. Egy nagyot, egy kisebbet, és két félre va

ló általméröt. -

48. K. Mellyik a nagy általméröje a meden

tzének kimenetelében ?
-

F. Ha fel teszszük, hogy a farktsont a szü

lés alkalmalosságával egy tzollal hátrább nyomúl,

midön a magzat feje a medenczének kimenete

lében keresztül hajtatik, akkor kétség kivül a nagy

általméröje a medencze kimenetelének a farktsont

*

w
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nak hegyétül kezdödik, és végzödik a szemérem

tsontnak közép alsó hajlásán. -

49. K. Hány tzolos tehát ez az általmérő ?

F. Öt és egy fertál tzol.

5o. K. Mellyik kissebb általméröje ugyan e

sen nyílásnak? - / -

F. Az melly az egyik ülö tsontnak a tsupjátúl

a másik ülö tsontnak a tsupjáig húzódik.

51. K: Hány tzolos ez az általmérö ?

F. Négy és egy fertál tzol.

** 52. K. Melyek a félre hajló általmérője ugyan

ennek a nyilásnak ?

F. Azok, mellyek az egyik ülötsontnak tsup

játúl, a farktsont hegyéig félrevaló hajlással hat

nak.

, 53. K. Hány tzolosak ezen általmérök egyen- -

ként ?

F. Ha a farktsont semmiképeu hátra nem ha

júl , akkor négy és egy fertály tzolosak szoktak

lenni. -

54. K. Vagyon é valami haszna annak, hogy

a medencze illyen mérték alá vettetik?

F. Igen is nagy haszna vagyon; mert ha a'

bábáskodó személy ezen mértékeket tökéletesen

tudgya, akkor könnyen képzelheti magának a kön

nyü és nehéz szüléseket, tudniillik, hogy miért

történhetnek meg mind ezek az esetek.

4.) A medenczének magosságárúl és mély

ségérül.

55. K, Mit kell a medenczének magosságán,

és mélységén érteni ? * :
-
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F. Ha egy egész száraz medenczét az ember

maga eleibe veszen, látni fogja, hogy abban a'

tsontok épülete nem egyarányos mértéküek. Ha

ezen fellül az ember egy mértéket veszen, tehát

találni fogja, hogy a kereszttsontnak az elöhegyé

tül, egészlen a farktsontnak a hegyéig hat tzol,

a béltsontnak középkörétül egészlen az ülö tson

toknak az alsó fel emelkedésig négy tzoll, a sze

mérem tsontoknak a szélessége pedig két tzoli

fog lenni. - -

56. K. Mint vagynak tehát egymás iránt ezek

a tsontok a magosság, és mélységnek mértékeire ^

nézve ? -

F. Úgy , hogy a kereszttsont, vagy is a há

tulsó része a medenczének két tzollal magosabb

a két széleknél; és hogy a két széle vagy is szár

nya, a medenczének ismét két tzollal magosabb

hogy sem az eleje a medentzének,

toknak belső színe, vagy is mennyire távozik el az

ö karimás lineája az egyenes lineátál?

F. Hat, nyoltz lineát, vagyis valamivel töb

bel egy fél tzolnál.

58. K. Alandó szokott é lenni ezen mérték a'

magosság, és mélységnek mértékére nézve?

~

57. K. Mennyire vagyon kivésve e kereszttson

F Epen nem; mert többet, kevesebbet el -

távozhat a természet ettül a mértéktül; és igy a

hozképest többet vagy kevessebbet hibás lehet

a medencze, * -

*
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8.) Hü l ö n ö s e n.

/ A.) A két nevezetlen tsontokrúl.

59. K. Hol vagynak helyheztetve a két neve

žetlen tsontok ?

F. Oldalfélt, és elöre a medenczének.

őo, K. Hány nevezetlen tsontokat lehet szám

lálni ? -

F. Kettöt, tudniillik minden oldalán a me

denczének egyet.

61. K. Minémü formájok vagyon ?

F. Nagyon határozatlan.

1.) A Bél tsontokrúl.

62. Mi vagyon a béltsontba a megjegyzésre

méltó ? •

F. A formája, fekvése, és öszve kötése.

63 K. Milyen a formája? -

F. Ollyan majd mind egy lapáté, a mellett

vagyon két színe, és egy félholt forma karimája

vagy is bél tsont taréja.

64. K. Mitsodás alkotású a belsö színe ?

F. Valamennyire egyenes, és kivésett,

65. K. Hát a külsö színe ? -

F. Valamennyire egyenes, és boltos.

66. K. Mit lehet még a belsö színén észre

#

venni?

F. Egy felemelkedett lineát.

67. K. Mirül emlékezetes ez a linea?
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F. Arrúl, hogy ettül a lineátúl külömbözte

tik meg a nagyobb medencze a kissebbtül.

68. K. Meg is mit lehet megjegyzeni a bél

t.sontokrúl ? \

F. Azt, hogy ezek nevezetlen tsontok között

a legnagyobbak.

69. K. Miképen kell az igazi fekvésének len

ni a béltsontnak ?

F. Résút, tudniillik elölrül hátra felé, és ki

vülrül be felé görbülve.

| 7o. K. Mitsoda részekkel, és mi által köttet

nek öszve a béltisontok ?
-

F. Elöször a kereszt tsonttal, vékony portzo

gó által, és kötökkel. Másodszor, az ülötsonttal,

és szeméremtsonttal, a meg lett aszszony emberek

ben néha alig észrevehetö portzogó által.

71. K. Hol vagyon a legföbb öszvekötése a'

béltsontoknak ?

F. A tzomb fejének üregébe (*).

72. K. Midön formáltatnak ezen twontok, alá

vagynak é vettetve némelly hibáknak ?

F. Igen is. -

73. K. Melyek a legszokattabb hibák?

F. Ezek: ha tudniillik keskennyebbek mint

sem lenni kellene, ha nagyon öszve hajlanak, ha

a hold forma karimájok nagyon felfelé nyúlnak,

ha ugyan azon karimájok nagyon hajlottak, vagy

tekert formájuak, ha kissebb karimájuak hogy sem

lenni kelletik.

74. K. Ezen hibás alkotásoknak vagyon é be

folyása a szülés alkalmatosságával?

2 (*) Acetabulum.



16 E L:S Ö sz A K A sz.

F. Igen is vagyon, és anhyival hagyobb,

mentül jobban el távoznak a természetnek ren

ditül« * * - : - - -

* 2.) Az ülö tsontokrúl.

~

-

***

75. K. Mit kell közönségesen megjegyzeni az

álö tsontokban ?

F. A formáját, a fekvését, és öszvekötését.

76. K. Mitsodás formája vagyon az ülö tsom

toknak ? ".

F. Nagyon rendetlen.

77. K. Hol vagyon a'fekvések ?

f. A bél tsont alatt, és oldaslag a meden

tzében, *

78. K. Hányféle színe vagyon ?

F. Kettö, egy belsö és egy külsö.. ! ..

79. K. Ez a két szín miképen külömböztetik

egymástúl? * •

F. Azzal, hogy a külsö színe ráspos, és egye

netlen, a belsö pedig egyenes és síma

80. K. Mit lehet még észre venni az ülő t*on

tokba ? *

F. Két hegyes kiállásokat, a mellyek befélé

hajlanak. -

81. K. Miért nevezetesek ezek a két hegy**

: kiállások ? -

F. Azért, mert ide ragasztanak nevezetes két

széles kötök.

… 82. K Merre futnak azon kötök ?
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F. Kereszt formába által a kereszt tsontnak

széleire, a hová is oldalaslag erösen oda ra

gasztatnak.

83. K. Mi tzéllya lehetett a természetnek

ezeknek a kötöknek formáltatásában ?

F. 1.) Az, hogy a medentzének azon nagy

hézagját be töltsék. 2.) Hogy a magzat a szülés

alkalmatoságával hirtelen ki ne bukannyon. 3.)

Hogy a medentzében találkozó egyebb részeknek

támadékjai legyenek.

84. K. Hát ezek a kötök nem hátráltattyák

a szülést ?

, F. Igen is, akkor, ha nagyon feszesek, de

akkor is, ha tsak keveset engednek , ha rövidek,

vagy nagyon lágyak. .

85. K. AMi következhetne akkor, ha azok a'

kötök nagyon feszesek, vagy ha tsak keveset en

gednek ? »

F. Az, hogy a szülés sokára eshetne meg.

86. K. Hát ha nagyon lágyak ?

F. Akkor ellenkezöképen, hirtelen szülés,

nádra, és nádra hüvely elöesés származhatna.

87. Vagyon e még valami emlékezetre méltó

az ülö tsontokba f 2 "

F. Igen is vagyon, tudniillik: mind egyik

felül egy lyúk.

88. K. Miképen neveztetik ezen lyúk mester

seges szóval?

F. Tojás forma lyuknak.

89. K. És vagyon e ennek a tojás forma

lyúknak valami haszna ? . * *
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F. Igen is nagy; mert a szülés idején midőn

a magzatnak a feje kifelé indulóban vagyon, ezen

a tájikon könnyen megszorúlhatna, de így olda

laslag azon üreségekben, meg tágulnak a hár

tyák, és az inashusok. - -

90. K. Ezek az tojás formájú lyúkak mivel

záratatnak be természetesen ?

F. Egy vékony, majd által látható, kőnnyen

engedő hártyával záratatnak bé, melly által érző

inak, és vér edények hatnak, 's egyébbaránt is

inashúsokkal vagynak körül véve.

91. K. Mitsodás részekkel vagynak az ülő

tsontok öszve köttetve ?

F. A tzomb, fejének üregében a bél tsom

tokkal, és a szemérem tsontokkal.

92. K. Az ő alkotásokban alá vagynak e'

vetetve az ülötsontok halmi hibáknak ?

F. Igen is.

93. K. Miben álhat a legföbb hibájok, a'

mellyeknek befolyása lehetne a szüléshez?

F. Abban, ha a tzombhoz nagyon közelít

nek, ha a tsont dagadások által nagyon fel da

gadnak, ha az ö állások nagyon a kereszttsont

felé esik.

3.) A szemérem tsontokrúl.

- 94. K. Mit kell közönségesen megjedzeni a'

szemérem tsontokrúl? -

- F. A formáját, fekvését, és öszve köttetését

kell megjedzeni a szemérem tsontokban,
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- 95. K. Mitsoda Jormája vagyon a szemérem

fsontoknak ?

F. Nagyon rendetlen. - - *

96. K. Miképen osztatatnak Jel legjobban a'

szemérem tsontok ?

F. Mind egyike különösen fel osztódik egy

szögeletre, szárra, és testre,

97. Á. Melyik a szemérem tsontnak a szö

gelete ?

F. Az, a' hol fellülrül egy széles portzogó

által, egyik szemérem tsont a másikal öszve köt

tetetik. *

98. K. Hát melyik a szára?

F. Az a része, a' melly az ülö ts ontal köt

tetik öszve. - -

99. Á. Mi következik abból, hogy a szára

az ülő frontal öszve köttetetik?

* Az, hogy ez által a tojás forma lyúk for
máltason. * -

1oo, K. Mihez köttetetik a szeméremtsontok

nak a teste ? -

* A tzomb fejnek üregében az ülü, és bél
tsontokhoz. -

*o* K: Hol vagyon a szemérem trentoknak |

fekvése?

* Elölrül a medentzének a közepén.

*** Á. Més mit lehet észre venni a szemé

Fém tisontokba ? -

F. Az ö színeket,

193. Á, Milyenek azok ?
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F. A belsö színe egyenes, sima, és kivésett,

a külsö pedig tompa szögeletü » ráspós, és egye

netlen.

1o4. K. A szemérem tsontnak felső része kü

lönösen miképen hivattatik?

F. Szemérem tarijának.

- 1o5. K. Hát az alsó része ugyan azon tºont:

nak miképen hivattatik?

F. Szemérem karimájának.

1o6. K. Vagyon é valami haszna ennek a

•zemérem karimának a bábamester*és***

F. Igen is vagyon; mert ennek a tökelletes,

vagy tökelletlen formájátúl függ a jó vagy rosz

formája a medentzének
1o7. K. Mi következése lehet, ha a szemé

rem karimája nagyon kitsiny » **&/ szögeletes ?

F. Az, hogy ollyankor a szülö munkák ma

gyon nehezen mehetnek véghez

1o8. K. Miért ? +

F. Mert a medentze le felé nagyon keskeny

1o9. K. Minémüknek kell lenni a szemérem

tsontoknak az öszve köttetések, a külső ****

nézve ? - -

F. Ollyanoknak, hogy egyenes karimát for

mályanak. -

11o. K. Mi fekszi meg a szemérem karimá

ját?

F. A szemérem hegy.

111. K. Ha a szemérem karimája hibázik »

mit okozhat a medentzének f . -

F. Azt, hogy a kissebb általméröjébe meg

szükülhet a medentze. -
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- 112. K. Vagyon é példa arra, hogy a sze

mérem tsontoknak a karimája be felé hajulyon ?

F. Igen is vagyon, mellyet is bé felé feszült

szemérem tsontnak mondanak. -

113. K. Mitül eshet meg ez a hiba ?

F. A szorosan be füzött haltsontos vállaktúl,

és a görbe meg hajlott testnek gyakori ülésétül,

114. K. Nevezetesek 'e a bábamesterségben

ezen hibás esetek a szemérem karimába ?

F. Igen is, és annyival inkább, minthogy a'

felsö kissebb általmíröje a medenczének, az által

meg kissebbedik,

115. K. Mi következései lehetnek ez illyetén

eseteknek 's hibáknak a szüléskor ?

F. Azok, hogy nehéz fö, és láb szüléseket

okozhatnak.
-

116. K. Miképen ösmérheti meg a bába mind

ezeket a sokféle tsonthibákat ?

F. A kéz illetésel, az az Tousirozás által,

néha pedig az arcznak meg látásával is gyanitha

tya ezeket a hibákat, \ -

B.) A far tsonırúl.

117. K. Miféle formája vagyon a far, az az

kereszttsontnak ? -

F. Három szegeletes.

118. K. Merre vagyon fordítva annak a szé

lessebb, és vastagabb része ? \

F. Felfelé,
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119. K. Mitsoda részével a tsontoknak va

gyan öszve kötetve a fartsont ? . :

F. Az utolsó ágyék gerinczel porczogó által. -

12o. K. Hát még mitsodással? -

F. Oldaltfélt a két nevezetlen tsontokkal.

121. K. Különösen: mi által vagyon oldalas

lag a' két nevezetlen trontokkal öszve kotetve?

F. Kötök által.

122. K. Tovább : még mitsoda tsontos rész

«zel köttetik öszve a far tsont ?

F. A fark tsontal portzogó és kötök által,

123. K. Hány féle szine vagyon a farktsont

nak ? / -

F. Kétféle : külsö és belsö. -

124, K. Melyik a külső színe?

F. Az, a' mi a hátulsó részét nézi,

125. K. Mitsodás alkotású szokott lenni a

külsö színe ?

F. A fattyú gerintzek végén, ráspós és egye

netlen,

126. K. Mcllyik a belső színe?

F. Az, a' mi a medenczének az üregét formá

lya, és síma.

- 127. K. A kereszttsontnak ezen kétféle fzí

nei közzül, melyik bolthajtásos, és ki vésett ?

F. A külsö bolthajtásos, és a belsö kivésett,

128. K. Mit lehet észre venni a fartsontnak

szélesebb, és vastagabb részén ?

F. Egy bizonyos ki állását az elsö fatyú ge

rincznek, - -

129. K. Miképen hivatatik mesterséges szé

- val ezen elsö fattyú gerincznek ki állása?

F. Medencze elö hegyének.

-

*
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130. - K. Mit kell érteni a fattyú gérintzek

által? - - -

F. Azon tsontokat, a mellyek a' fartsontot

formályák. Ezeket ugy kell nézni, mint a meg

mozditható hát gerintzeknek folytatásokat; mint

hogy a formájokra nézve sokat hasonlitanak egy

máshoz, tsak hogy nem mozdithatók, és azért

fattyú gerinczeknek is neveztetnek.

131. K. Hát még külnösen, mit lehet észre

venni a fartsontnak külső, és belsö szinén ?

F. Azt, hogy sok által látható lyukak vagynak,

132. K. És hány lyukokat lehetne számétani

azon ? - -

F. Mind a két felén négyet, ötöt.

133. K. Mi haszna lehet ezeknek a lyukok

nak ? -

* F. Az, hogy azokon sok nevezetes érzöinak,

és vér edények mennek keresztül.

134. K. A far, vagy kereszttsontnak miféle

alkotása vagyon ?

F. Ollyan, hogy a külsö kérge vékony, de még

is kemény tsont alkotású, a belseje pedig spon

giás természetü.

135. K. El távozhat e' a fartsont a rendes

formájátúl midön formáltatni kezd?

F. Igen is. 4 - -

136. K. Olyatén rendetlen formáltatásnak va

gyon 'e be folyása a szüléshez?

F. Igen is nagy befolyása vagyon,

137. K. Legföképen mitsoda rendetlen formá

nak vagyon befolyása a szüléshez?

*

\

*
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P. Ha a formája nagyon egyenes, ha nagyon

befelé, vagy kifelé, ha résút, az egyik vagy má

sik felére hajúl.

138. K. Mi történhet akkor, ha nagyon be

Jfelé vagyon a hajlása ?

F. Az, hogv az elsö fatyú gerincz, vagy a me

denczének elöhegye többet kevessebbet ki álhat.

139. K. Mi következése lehet ennek a több .

kevessebb ki állásnak ?

F. Az, hogy a medentze üregének bé mene

tele fellülrül többet kevessebbet meg szükül.

14o. K. Hát ha nagyon egyenes a fartsont

nak a formája, mi következhet abbúl ?

F. Az, hogy a medencze üregének bé mene

tele fellülrül nagyon meg tágosodik, a közép üre

ge pedig rendkivül meg szükül.
-

141. K. És még ennek a hibának is befolyása

lehet a szüléskor ?
-

F. Igen is; mert a magzatnak a feje a közép

üregbe meg akadhat a szűlés idején.
-

142. K. Mi történhet akkor ha a fartsont

résút az egyik, vagy a másik felére hajúl?

F. Akkor a medentze félre való állást nyér. :

143. K. Hát ez a hiba okozhat e valami rosz

következést a szülésnek az idején?

F. Ha a kereszt a vagy fartsont egyébaránt

természetesen vagyon formálva, az a hiba magá

ban nem okozhat rosz következést a szülés idejéu.

144. K. Miféle személyek leg föképen vagy"

nak ez alá a hiba alá vetetve?
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F. A görbe hátú személyek, és azok is a kik

az egyik vagy másik részére a testnek görbére

nöttek,

145. K. Mellyek a legroszszabb hibák a

Jfartsontba ?
- - -

F. Azok, ha a fatyú gerintzek tsont ki nö

vésekkel, vagy más hibákkal, a természettül úgy

formáltatnak, hogy a medentzének az ürege egész

len a természet rendin túl meg kissebedik, és

meg keskenyedik.
-

146. K. Miféle személyek vagynak leg föké

pen ez alá a hiba ala vetetve?

F. Azok tudniillik, a kik fiatal kórokban An

glus betegségbe (") voltak, és leginkább azok, a'

kik oltyatén betegségben sinlödtek, hogy tsak sali

vátio, azaz nyál futással lehetett meg orvosolni,

C.) A fark tsontrúl.

4

147. K. Mit értesz a fark tsont által ?

F. Azon kis tsontotskát, melly a kereszttsont

nak as alsó végéhez vagyon ragasztva.

148. K. Hány tsontokbúl vagyon öszve szer

kesztetve a fark tsont ? * *

F. Négy kis tsontotskákból, mellyek az ok

talan álatokban sokszor igen számossak.

149. K. Miféle formája vagyon a farktront

nak ?

F. Ollyan mint a far tsonté tudniillik három

szögeletes.
-

(*) Rachitis,
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15o. K. Hányféle szine vagyon ? * *

F. Kettö, tudniillik: külső, és belső.

K. 151. Melyik része erössebb, és szélessebb?

F. Az a része, a' melly a kereszttsontnak

- -álsó högyével vagyon öszve kötve.

152. K. Mivel külömböztetik meg a fark tsont

a kereszttontúl ? * *

F. Azzal, hogy sem a külsö, sem pedig a'

belsö szinén semmi lyukakat nem látni, és hogy

a részetskéi portzogo, és kötök által öszve szer

kesztetve lévén, hajlok. -

153. K. A farktsontnak hajlosága meg vagyon

'e minden aszszonyemberben ?

F. Nintsen meg; mert néha úgy meg kemé

nyedik és a kereszttsontal úgy öszve forr, hogy

sem ide, sem oda nem hajulható. * -

154. K. Vagyon e befolyása ez illetén hibának

a szülés idején?

F. Igen is vagyon. Egyébaránt türhetö hí

ba, ha a medenczének az üregei másfelül jó

nagyok,

155. K. Mennyire szokott ez a farktsont a'

magzatnak a feje által menésében hátra hojulni?

F. Többnyire egy ujnyi vagy is egy tzolnyi

távulságra.

156. K. Gyakorta szokott e meg keményedni,

és hajulhatatlanná lenni ez a farktsont ?

F. Nem igen gyakorta, mert a kemény szék'

vagy is emészet által maid naponként gyakorolta

tik az ö hajlósága,

- t »
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II. A Természet rendentúl formált meden

- - czerül. -

157. K. Mit kell érteni egy a természet ren

dinkivül formált medencze által?

F. Ollyatén medenczét, a' melly az ö tson

tyaira , mértékére , magoságára , mélységére

nézve a természetesen formált medenczétül el

távozik. *

158. K. Miképen neveztetik ezen dllapotya

a medenczének még másképen ?

F. Beteges, hibás medenczének, a természet

rendintúl való állapottya a medenczének.

159. K. Miben áll a beteges állapottya a me

denczének tsontyaiba? .

F. Abban, hogv több kevessebb részei azon

tsontoknak bizonyos tsont betegségek által ugy

meg vesztegetethetnek, hogy azok több keves

sebb változást szenvedhetnek, meg romolhatnak,

(*) ki nyölhetnek, (**) fel emelkedhetnek, (***)

meg fenesedhetnek, (***) 's a. t. -

16o. K. Miben áll a hibás állapottya a me

dentzének?"

F. Abban, ha a medencze az egyik, vagy

több kevessebb általmérökben, az üregekben, ma

***
-

(*) Fragilitas. (**) Exostosis. (***) Tophus.

(****) Caries,
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goságában, vagy mélységében a természeti egya

rányúságot meg nem tartya- - \ -

161. K. Miben áll a természet rendintúl

való állapotya a medenczének ? |

F. Abban, ha a medencze ollyan formátlan,

hogy minden tekintetben természetesnek mondani

nem lehet, és a mellynek az üregébül semmiféle

meg ért magzat körösztül nem mehet.

162. K. Egy igen tágos medencze mit okozhat

a' szülés alkalmatosságával?

F. A hirtelen való szülés mellet, nádra, nád

ra hüvely, hugyos hojag, vég hurka elöesést

okozhat. És mindezeken túl, ha a vigyázatlan

ság hozzája járúl, a szülés alkalmatoságával még

a nádrát is ki huzhatya a bába mássával együtt.

163. K. Mit kell egy nagyon keskenymedentze

által érteni ?

F. Azt az állapotyát a medentzének, a' melly

ben akár a bemenetelében, akár a közép üregé

ben, akár pedig a kimenetelében nintsen meg a'

kellö mértéke; és igy midön az általmérök kes

kennyebbek , 's a' nyilások kitsinyek,

164. K. Szükséges 'e egy bábának a meden

#zéröl való tanításokat jól tudni ?

F. Igen is szükséges, söt az egész tudomá

nyának ez a fundamentoma; mert a hibás me

dentze által sokszor hoszszas, nehéz, és veszedel

mes szülések történhetnek. *



MÁsoDIK szAKAsz. »

MÁSODIK szAKAsz.

-

Az aszszonyembernek lágy szülő részeirul.

165. K. Az aszszonyembennek lágy szülő ré

szei miképen osztatnak fel?
- -

F. Külsökre és belsökre. A külsök szemmel

láthatók, de nem a belsök,

166. K. Hát a belső szülörészek továbbá ho

gyan osztatnak fel?

F. Kemény, és lágy szülö részekre. A ke

mény szülö részek által értetödnek a medencze

tsontyai, a' mellyekrül lássad a medenczérül való

tanitást; a lágy szülörészek által pedig, a kül

sö, és belsö lágy szülörészeket kell érteni.

«). A' külsökrül.

167. K. Melyek az aszszonyembernek külsõ

szülö részei ? -

F. Ezek. 1.) A szemérem hegy. 2.) A két

nagy ajakak. 3) A két kis ajakak. 4.) A vesz

szö. 5.) A vizelö tsö, 6.) Az ajakoknak kötöje. 7.)

A nádra hüvelynek nyilása. 8.) A szüzhártya

9.) A közép hús,

168. K. Mi értetődik a szemérem hegy által?

F. A szeméremtesten lévö szörös dombotska,

\ "- •
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169. K. Mi értetödik a kát nagyajakak által?

F. Azon szemérem hegynek a közép húsig

való folytatás, melly szinte szörrel, és valamen

nyire hoszszabbal, barnásabb börrel a többinél

vagyon béboritva. - -

17o. K. Mi értetödik a két kisajakak által?

F. Azon kakas taréj forma vörnyeges és bö

rös fótotskák, mellyek felülrül a két nagy ajakak

allatt találtatnak, és a veszszönek az elöbörit

formállyák. - •

171. K. Mi haszna lehet a két kisajaknak?

F. Némellyeknek az ö vélekedések szerint az

a haszna lehet, hogy a vizelletnek szét futását

mérsékellyék; mert ezek nélkül az aszszonyi Nem

a vizélés idején, mindég az egész álfeleket és a'

tzombjaikat vizesitenék meg. A leg föbb haszna

még is abban áll, hogy a szülés alkalmatosságá

val a nádra hüvelynek tágositásán segétsen, mint

hogy, midön a gyermeknek a feje kimenöben va

gyon, töbnyire mindég elenyészik, és tsak a szü

lés után egynehány napra ismét látható. -

172. K. Mi ertetödik a veszszö által ?

F. Azon elrejtetet kis testetske, a' melly a'

nagy ajakaknak a nyilasában a felsö szegelet és

egy dombotska alatt vagyon elrejtve. Ezt máské

pen tsiklánkoztatónak vagy szemérem nyelvetské

, aek is hívják. -

173. K. Miféle tulajdonságai lehetnek ennek

a' tsiklánkoztatónak ? -

F. Külömbféle a férfiui veszszöhez képest,

tsak hogy vizellö tsöve nintsen. Fel mered a kö
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zösködés alkalmatosságával, és gerjeszti a sze

relem tüzét. Az ö hoszsza külömbféle szokott

lenni, és mentül hoszszabb, annál paráznábbak

szoktak lenni az ollyatén aszszonyemberek, el

annyira, hogy még férfiui módra is viszsza élnek

az ollyatén tsiklánkoztatóval.

174. K. Mi értetödik a vizellö tsö által?

F. Az a tsö, a' melly a vizelletet a hugyos

holyagbúl ki viszi, és a melly a' nádra hűvely*

nek nyilása felett, és a tsiklánkoztató alatt egy

kerek nyilás által magát kimutattya. -

175. K. Mit kell megjedzenünk a vizellötsö

rül a terhesség, vagy szülés alkalmatosságával?

F. Azt, hogy ollyankor a vizellö tsö hátra

szokott húzodni, és a vizelIetnek az ö járása fel

akadni, el annyira néha, hogy Catheter nevü esz

közzel kellessen azt meg indítani.

176. K. Mi értetődik a nádra hüvelynek a'
nyilása által ? • • -

F. Az a nyilás, a' melly a két kis ajakak

között, és a vizellö tsö alatt vagyon, és egész

len a nádráig be szolgál, #

177. K. Mit kell a szüz hártya által érteni ?

F. Azt az hártyát, a' melly a' szüz leányok

nak az nádra hüvelnek a nyilásán találtatik.

178. K. Mit kell az ajakaknak kötöje által

érteni ?

F. Azt a keresztül álló börrántzot, a'

melly a két nagy ajakakat öszve foglalja.

179. K, Mi értetödik a közép hús által?
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- 1

F. Az a része a szemérem testnek, melly

a nádra hüvelynek nyilása, és a vég hurka kö

zött vagyon. 1

18o. K. Megszakadhat é a közép hús a'

szülés alkalmatosságával?

* F. Igen is meg, kiváltképen a hirtelen való

ezülésekben. De a' mellyet bizonyos kézi forté

lyok által megelözni lehet.

181. K. Mi adhattya még magát elé a meg

jedzésre az aszszonyembernek külsö szülö reszei

ben ? 4

F. Az : 1.) Hogy a szemérem hegy alatt vé

geztetnek a két gömbölyü nádra kötök, és né

melly aszszonyemberben a terhességnek az ele

jén úgy megfeszülnek, hogy ottan igen nagy fáj

dalmat okoznak. 2.) Hogy azon dombotska, a'

melly alatt a veszszö el vagyon rejtekezve, a'

veszszö elöbörének (*) neveztetik. Ennek az a'

haszna, hogy a veszszöt be fedgye. 3.) Hogy a'

szüz hártyának elvesztése, vagy jelenlétele nem

bizonyos jele sem a meg szeplösitésnek, sem pe

dig a szüzességnek; mert találtattak már ollya

fém tsötsömösök , a' kikben a szüz hártya nem

volt meg, és találtattak ollyan leányok is, a mel

lyek azon hártyát a genyetséges materia, a'

vagy gyúlladás által elvesztették, és mások el

-

- - - - --

*-*

*) Praeputium,

len
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lenben azon részeknek betegségei által az elveszett

szüz hártyát megnyerték. 4.) Hogy azon nagy

ajakaknak a kötője mesterséges szóval a nagy

ajakak zabolájának is (*) neveztetik. Ezen zabo

lának elszakadása, jele, hogy egy némelly asz

szonyember már szült lett légyen gyermeket. A '

midön ezen nagy ajakaknak zabolája még egész,

akkor alatta egy három szögeletü forma lyukots

kát egészlen a közép húsik lehet észre venni, és

hajókás forma lyukotskának (**) hivattatik, Ez

nevezetes lyuk némelly megfranczosodott aszszony

embereknél; mert ottan vagyon a fészke legföké

pen a frantzos, fekélyeknek; és ez is az oka, ha

a férfiak megvesztegetetnek ollyas a szszonyem

berektül, hogy az elöbör alatt lévö zabola körül

kapják el elöszer is a frantzos fekélyeket.

+

- a.) A belsöhrul.

182. K. Mellyek az aszszony embernek belsõ

lágy szülö részei? - /

F. Ezek: 1.) A nádra hüvely. 2.) A nádra.

3.) A nádra kötök. 4.) A két nádra kürtök. 5.)

A két tojás fészkek. -

183. K. Mit kell a nádra hüvely által ér

teni ?

- -

* *

*

(*) Frenulum labiorum.

(**) Fovea Scafoidea, navicularis

3
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»

F. Azt a tsöves részét a belsö lágy szülö

részekben, a' melly a' nádra hüvelynek a nyilá

sátúl, a hugyos hojag, és vég hurka között fel:

felé a nádrának a nyakáig megyen, és mint egy.

hat hüvelkni hoszszaságra terjed, #

* 184. Á. Mit kell megjedzenünk a nádrának

hüvelyérül ?

F. A két véget, mellynek hátúlsó vége a'

talpja, az elö vége pedig a nyilása. -

185. K. Mitsodás természetü a nádra hü

vely ? * * * *

F. Spongiás, börös, hús természetü, vagy

nak érző inai, vér és víz edényei, azontúl szám

talan ikrás húsai. -

186. K. Mi haszna vagyon a nádra hüvel

nek ?

F. Az, hogy a tisztulásnak az idején a vér

folyón keresztül rajta, a szülés alkalmatosságával

pedig az, hogy a magzat mehessen által ezen a'

tágas tsövem.

187, K. A' nádrának a hüvelye alá vagyon

e vetetve némelly betegségeknek ?

F. Igen is.

188. K. Miféle betegségeknek vagyon alá ve

tetve? Y - -

F. Ha nagyon lágy alkotású, könnyen előesé

sekre adhat alkalmatosságot, de könnyen el is

szakadhat, öszve törödhetik, a gyakori vagy

vigyázatlan Touschirozás által meggyúlladhat. A'

rosz féle fejér folyás, vagy a maga megszeplösít

tetése által a fene rák is belé eshet, úgy hogy
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ez által, időnek elötte az aszszonyember áldo

zattyává lehet a halálnak. +

189. K. 4zükségés e hogy a Bábaaszszony

jól ösmerje a nádra hüvelynek az ö minémüségét?

F. Igen is szükséges; mert a jó Bábának meg

kell tudni határozni, hogy ez a szeméremnek a

része minémü változások alá vagyon vetetve az

aszszonyembernek terhessége elött , terhessége

alatt, és utánna.

19o. K. Mit értesz a nádra által?

F. Azt az inashúsos, és friss füge formájú tes

tet, melly a' hugyos hójag, és a vég hurka kö

zött a nádra hüvely felett vagyon.

/ 191. K. Miképen osztatik fel a nádra? -

F. Fenékre, melly a felsö és szélesebb fele;

Testre, melly a közepe ; Ayakra, melly az alsó

része. • *

192. K. A nádrának a nyaka iránt szüksé

ges e valami figyelmetesség ? " \

F. Igen is hogy szükséges; mert ennek az ö

velös ösmeretétül igen sok függ, annyival, is in

kább, hogy ennek az ö változása a terhességen

kivül; és a terhességben, a szülés előtt, és a'

szüléskor sok világosságot nyujt a bábáskodósze

mélynek. " *

193. K. Minémü hoszszú lehet a nyaka a ná

drának ? - - *

- F. Közönségesen három fertál tzólos.

194, K. Hány lyukai vagynak a nádra üregét

nek ? -

/
*

- " /

• « 3 *
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~

" … F. Három, úgy mint a nádra száj, és a két

oldal lyukak. A nádra száj a nádra nyakában

keresztül álló nyilást, és egy hátulsó, és egy elsö

ajakat formál. A két oldal lyukak pedig a két

nádra kürtökbe mennek. * -

195. K. Mit lehet még a nádrárúl mesjed.

zeni ? - : - / ~ * - -

F. Azt, hogy a nádra száj a terhetlen asz

szonyemberekben hoszszú, hegyes, kemény, és

valamennyire nyílt ; a terhes állapotban pedig

lágy, kerek, és vastag. Azoknál a kik legelsö

ben terhessek, a nádra száj ajaki bezaródnak; a

kik pedig gyakran terhessek, azokban a nádrának

nyaka zárodik be. * * *

196. K. Minémü részek által függesztetik fel

a nádra a medentzének a közepére? -

F. A nádra kötök által.

197. K. Mit kell a nádra kötök által érteni?

F. Ollyan hártyás részeket, a mellyek a má

drán oldalfélt felfelé a béltsontokig nyúlnak

198. K. Hány félek a nádra kötök?

F: Két félék, úgy mint széles, és gömböl"

nádra kötök. A széles kötök a béltsontokhoz

ragasztatnak; a gömbölyük pedig a nádrának há

tulsó részén erednek az ágyék gyürün keresztül

mennek, és a szemérem hegyben oszlanak el.

199. K. Mibül vagynak a gömböln nádra kö

sok öszve szerkeztetve? -

F. Vér edényekbül, és hártyás szálakból:

2oo. K. Mit kell a nádrakürtők által ér

teni ? -

** *

* *
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F. Azt a hártyás , és érzékeny tsövet, a'

melly két felül a nádra fenéknek két felsö szege

letébül keskenyen ered, folytában megtágasodik,

és a vége felé ismét megkeskenyedik, a még utól

jára szívos börré változván a tójás fészkekbe el

oszlik. - - -

2o1. K. Mi haszna vagyon a nádra kürtök

nek ? - -

. F. Az a haszna vagyon, hogy a tojás fész

kekben a közösülés által fel élledett tojáskának

nedvét magokba szívják, és giliszta forma moz

gás által a nádrába által vigyék.

2o2. K. Mit kell a két tojás fészkek által ér

teni ?

F. Azt a sok apró hojagotskákat, vagy is

aszszonyember tójáskákat, a mellyek két felül

a széles kötöknek kissebb lapja megett helyhez

tetve vagynak.

2o3. K. Vagyon e még valami emlékezetre

méltó dolog az aszszonyembernek Belső lágy szü

részeiben ? - - , *

• F. Igen is vagyon.

2o4. K. Mi lehet az az emlékezetre méltó

dolog ? -

F. Az, hogy 1.) a két nádra kürtök, a pré

mes (*) az az giliszta, és tsövös forma végekkel

a has üregbe szabadon le tsüggenek, és a meg

*
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terhesedésnek idején a nádra kürtökkel együtt meg

merevednek, azután tsiga fark formára a tojás

fészkekhez nyomatatnak, az egyik megért hója

gotskát fel fakasztyák, melly tojás fejér forma

higságot a nádra kürtök magokba be szivják, és

a nádrának üregébe viszik. 2.) Hogy azon tojás

- kák, az aszszonyemberben, tulajdon hártyákkal

az az hójagotskákkal beborítva lévén, ha a meg

terhesedésnek az idején egyik vagy a másik fel

fakad, maga után bizonyos színü be nyomúlt seb

helyet hágy; és a holttesten annyi számmal ta

láltatik, a hány meg terhesedések voltak éltében

valami aszszonyembernek. 3.) Ha a közösülés

alkalmatoságával egy tojáska a prémes végek

kel fel éltesztetik, és a tojás fejér forma higság

a tojás fészekben marad, vagy a nádra kartben

megreked , vagy pedig a tojás fészekbül a has

hártyára le esik, akkor a magzat ugyan meg nö

het, de a nádrában soha többé bé nem megyen.

205. A. A' lágy szülö részeken kivül mi va

gyon még a medenczének az üregében ?

F. A szemérem tsontok alatt a hugyos hó

jag , és hátra, a nádra háta meget a far tsonton,

és fartsikon fekszik a' vég hurka,

*
*

HARMADIK SZA KASZ,

A terhes nádrában való részekrül,

206. K. Minémü részek találtatnak a terhes

nádrában ?
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F. 1.) A hártyás hojag. 2.) A nádra pogá

tsa. 3.) A köldökzsinor, 4.) A gyermek viz, és

'5.) a magzat.

«.) A hártyás hójagról.(*)

voy. K. Mi éttetödik a nádrában találtató

hártyás hójag vagy is tojás által? -

iF Az a hártyás zsatskó, a' melly a magza

tot a' hozzája tartozandó részekkel foglalja magá

ban. - -

"2o8. K. Hányféle hártyábúl vagyon öszve szer

keztetve azon hártyás hójag ?

F. Háromféle hártyábúl.

2o9. K. Miképen neveztetnek ezek a háromfé

le hártyák ? -

F. Az első neveztetik kilsö és vastagabb hár

tyának, másképen rost hártyának , (**) melly a'

nádrának belső szinéhez nö, és az egész nádra

pogátsát be borítya. A második neveztetik kö

zép másképen ér hártyának; hanem úgy tartyák

némellyek, hogy ez a hártya inkább az oktalan

állatoknál, mint sem az embereknél fordulna elö.

(***) A harmadik belsö, és vékonyabb általlátha

(*) Ovulum membranaceum. (**) Membra

na chorion. Qa3 2Iberbűutlein bct Stadjgeburt, ober

bie 30ttige 3aut. (***) Allantoides. Qatm 3ăuta

Iein, 9Burft 9űut(ein. (Vide L. Heister Comp: Ana

tom, de anno 1723. p. 1o4. n. 141.) (G. Bertini

Campani Medicinam de anno 1587. in fol. p. 65.

1. c.) Lexicon Medic. Blancardi vooem Allantoi

des. M. F. Mauriccau 3űtfleiftung bet G5d5wangern

unb frtiftenben?Btibšpetfonen, Stűrnberg, 1687. p. 255
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tó hártyának, (*) másképen viz hártyának ne

veztetik, • -

21o. K. Ez a külső hártya mibül vagyon ösz

ve szerkeztetve ?

F. Számtalan, és a leg finumabb vér edé

nyekbül, *

• 21 1. K. Vagyon e különös haszna ennek a'

külső hártyának ?

F. Igen is vagyon; mert 1.) ez a hártya for

málya a nádra pogátsát; 2.) Mert ez által a hár

tya által sok ékes emelésekkel (**) a nádra po

gátsa a nadrához ragad 3.) Mert a sok vér eden

nyei által a belsö hártyás hójagnak a vizét vá

lasztya el. - -

212, K. Mit akarnak némelyek ennek a hár

tyás hójagnak a hibás lételérül ki húzni?

F. Azt, hogy ha ez a hártyás hójag nem an

nak idejében, és nem a maga helyén kapja meg

az ő kellö vastagságát; vagy ha a nádra pogá

. fsát nem egyenlöen boritya be, következésképen

a gyengébben be borúlt részén a nádrát nem ér

dekli, hogy akkor támadna a fattyú meg terhesedés,

213. K. Mit kell a belsö hártyás hójag által

érteni ? -

F. Azt a vékony, fényes, és által látható

síma és eretlen, hártyát, a' melly egyenesen a'

gyermek körül vagyon, és a gyermek vizet fog

Ialya magában. -

*

* **
*

(*) Membrana Amnios, (3djafijűutleírt,

(**) Nodosis floccis.
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214. K. Mindenkor egyforma alkotású ez a'

hártyás hójag ?

F. Nem; mert néha vastagabb, néha pedig

vékonnyabb lehet, mint sem lenni kellenék.

, *15. K. Vagyon e be folyása a szülés alkal

matosságával olyatén hišáknak ?

F. Igen is vagyon. - -

2i6. K. Mitsodás befolyása lehet a szülésben

az ollyatén hibáknak ?

E. Ollyan , hogy ha vastagabb az ollyan hár

tyás hójag mint sem lenni kellene, akkor az a har

tyás hójag nehezzebben pattan fel; ha pedig vé

konnyabb mint sem lenni kellene, akkor hir

telen pattan fel ugyan azon hártyás hójag. És igy

az első esetben nehéz, a másikban pedig hirtelen

való szülést okozhatnak azon hibák.

217. K. Mi haszna vagyon ennek a belsö hár

tyás hójagnak ?

F. Az, hogy a tojásban foglalt vizet, a nád

ra száján ki folyni ne engedje, és hogy a szülés

nek az idején a nádrának a száját tágosítsa, és

tsúszossá tegye. -

218. K. Mi vagyon még kősönségesen meg

Jegyzeni való a hártyás hójagrúl? -

F. Az, hogy eleintén a két hártya között kri

stályos tisztaságú viz találtatik, melly tsak addig

tart, a még a belsö hártya, a hamarrébb való

növésével a külsö felett, azt ki nem szoríttya a

és el nem taszittya,
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* 8.) A nádra pogátsárúl (*).

219. K. Mit kell érteni a nádra pogátsa,

nagy is a nádrának a mássa által?

F. Egy ollyan részét a magzat tojásnak,

mellynek mint egy pogáts vastagságnyi alkotása

vagyon.

220. K. Miféle alkotása vagyon a nádra po

gátsának ? \ *

F. A külső tekintetre nézve húsos alkotású;

vagy másoknak á vélemények szerént ikráshúsos

alkotású, de a melly ikráshúsok szemmel nem

láthatók; mindazonáltal hihetöbb, hogy a nádra

pogátsa különkölönféle és tsudálatos pókháló szö

vét módon az élet, és köldök vér erekbül vagyon

öszve szerkesztetve és alkatva (**)

221. K. Minémü formája vagyon a nádra po

gátsának ? -

F. Többnyire kerek, de néha hoszszúkás for

mája is vagyon,

2*2. K. Mekkora nagyságú, minémü vastagsá

gú, és hány fontos szokott lenni? 4

F. A nagysága többnyire nyoltz tzolos szo

kott lenni az általméröjébe, a vastagsága pedig

egy tzolos ; a mértékére nézve egy fontot, más

félfontot, néha két fontot is nyom az ö nehéz

sége. -

(*) Placenta, veteribus, Hepar uterinum. - Se

eundináe. QRutterfudben, bit Stadgeburt, 2ftergtbutt.

(**) Ruysch. Thes. Anat, V. T. I.
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223. K. Miképen osztatik fel a nádra pogátsa ?

F. Felsö és alsó szinre. A felsö bolthajtá

sos, egyenetlen, és rántzos; (*) az alsó pedig ki

vésett, egyenes, és pallérozott színü szokott lenni.

Azonban ez a bolthajtásos, és kivésett szine, a'

terhességnek az ö különkülönféle idejéhez képest

változik." -

224. K. Hova szolgálnak a nádra pogátsának

azon számtalan sok vér edényei?

F. A nádrának az ö vastagabb vér edényei

be, úgy tudniillik, mint a fának a gyökere a föld

be. A honnan azután a' leg finumabb tápláló

nedvességet magokba fel szivják. -

, 225. K. Mikepen lehet tehát képzelni a nád

ra pogátsát ?

F. Úgy mint egy fának, vagy más plántának

a gyökerét, * -

226. K. Hát a köldök zsinort ?

F. Úgy mind a plántának a szárát.

227. K. És a magzatot ?

F. Mint a fának a gyümöltsét,

228. K. Hová szokott rendessen ragadni a

nddra pogátsa ? * -

F. A nádrának a fenekéhez; hanem a ter

mészet rendén kivül » a' nádrának belsö szinéhez is

mindenfelé ragadhat, még a nádra száját is ki nem

vévén. -

229. K. Vagyon e ennek valami következése,

ha a nádrapogátsa nem a nádra fenekéhez, ha

nem oldaltfélt ragad a nádrához ? v

•

(*) Tuberosa superficies.

• •
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F. Igen is hogy vagyon; mert ollyankor a'

nádrának félre való állást okoz az ö nehézsége
által. • •

23o. K. Mit kell még különösen a nádrapo

gátsának a formájárúl meg jedzeni ? - -

F. Azt, hogy ha a nádrapogátsának meg va

gyon a kellö kerek formája, melly is akkor szo

kott meg történni, ha a nádra pogátsa a nádrá

nak a fenekéhez ragad, akkor a köldök zsinor

a nádra pogátsának a közepébül veszi az eredetét,

és a hártyás hójagok is a szülésnek az idején a'

közepén pattannak fel. •

231. K. Hát ha a nádrapogátsa a nádrához ol

dalfelt ragad, mi történik akkor ? - -

F. Akkor a nádrazpogátsa többnyire hoszszú

kás formát nyér.

232. K. Olyankor a köldök zsinor a közepe

bül veszi e az eredetét ?

F. Nem; hanem az egyik, vagy a másik vé

gébül a nádrapogátsának. Söt a hártyás hója

gok is ollyankor a szülésnek az idején nem a kö

zepen; hanem valahol oldalaslag pattannak fel.

233. K. Mi következik abbúl továbbá, ha a'

nádra pogátra oldalfélt ragad a nádrának az ő

belső szinéhez? -

F. Az, hogy mentül távúllabb esik a közép

pontúl a köldökzsinornak a nádrapogátsába való

be plántálása; annál közelébb esik a hártyás hó

jagoknak az ö felpatanása a közép psontnak a'

szélétül. - - * * * * * *

*
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234. K. Mit lehet észre venni abban az eset

ben ha a nádrapogátsa a nádra szájnak belsö szi

néhez ragad ?

F. Azt, hogy ollyankor a nádrapogátsának a'

kerek formája ugyan meg szokott lenni, és a köl

dök zsinor is a közepén találtatik a nádrapogá

tsának; de az ollyan terhes személly a gyakori

vérfolyásoknak nagyon ki vagyon tétetve.

235. K. Hát a hártyás hójagok iránt ollyatén

esetekben, mit lehet észre venni.

F. Azt, hogy azon hártyás hójagok a szü

lésnek az idején nem igen szoktak magoktúl fel

pattani. - |

- 236. K. Szükséges e hogy a bába a nádra

pogátsának az alkotmányát jól esmérje?"

F. Igen is nagyon szükséges; mert lehetnek

bizonyos és nevezetes esetek, a mellyekbe, ha

elöre ennek az ö mivóltyát ném ösmeri kárt okoz

hat. Úgy p. o. Abban az esetben, ha a bábának

a nádrapogátsát a nádrábúl ki kellene fejteni,

nem ösmérvén az alkotmányt, könnyen a nádrá

nak a belsö szinét sérthetné meg.

237. K. Mit okozhat tehát olyankor a tudat

lan bába a szegény szülöaszszonyra nézve? - *

F. Igen nagy fájdalmat, a' melly a' szülö

aszszonyt a sikojtásra is kénszeríti.

238. K. Ennek a hibának lehet e következése?

F. Igen is lehet; tudniillik vérfolyás, mély

elájulás, gyúlladása a nádrának, és gyakorta ha

lál lehet a következése. -

239. K. Érzékeny szokott e lenni a nádra

pogátsa midön hozzá nyúl a bába?
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F. Nem; mert nintsenek érzö inai.

24o. K. Szükséges e' mindenkor kifejteni, a'

nádrapogátsát a nádrábúl ? -

F. Nem; tsak bizonyos esetekben. #

241. K. Mellyek azok az esetek ?

F. Azok, a' mellyekben a nádrapogátsa egy

részül már magátúl kifejtödzött; a' mellyekben a'

bába azt veszi észre, hogy már rothadni kezd, és

továbbá, a' mellyekben vérfolyás származik a tö

kélletlen kifejtésétül. -

243. K. Miféle nádrapogátsákban szokott ez

a hiba leg gyakortább meg történni ?

F. Azokban, a mehyek nem egyenesen a nád

ra fenekéhez ragadtak.

243. K. Mellrek azok az esetek, a mellyekbe

a nádra pogátsát nem szabad kifejteni a nád

rábúl ?

F. Mind azok, a' mellyek után, ha meg szü

1etett a tsetsemös, vérfolyás nem következik, és

a' mellyekben a nádrapogátsa a' nádrának a fene

kéhez volt ragadva.

244. K. Minthogy már a nádrapogátsdnak ol

lyan nagy befolyása vagyon a szüléshez, kérdem:

Mitroda a nádrapogátsának a meg szülése, vagy

is közmondásképpen: meg levése ?

F. A' természetnek tsudálatos munkája.

245. K. Ugyan olyan természeti munkával

megyen véghez a nádrapogátsának a meg levése;

mind a magzatnak a meg szülése?

F. Igen is, tsak hogy kevesebb fájdalmakal.

246. K. Mit kell mivelni a bábának akkor,

mikor a nádrapogátsa akar meg lenni?

-
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F. Leg többnyire semmit, kivált az természe

ti szülésekben; hanem tsak meg kell néki várni az

idejét, hogy magátúl takarodgyon el, , , , , , , , ,

247. K. Mit lehet észre venni a szülö asz

szonynak a szemérem hegye felett, ha már a

nádrapogátsa ki takarodott ?

F. Bizonyos kerek keménységet.

248. K. AMit jelent ezen kerek keménység?

F. Azt, hogy a nádra magát öszve húzza.

249. K. Ennek a nádra meg határozott ke

ménységnek, és öszve huzásnak, vagyon e befolyá

sa a nádrapodátsának a meg levésihez ?

F. Igen is vagyon, és ez a legnagyobb jele

a nádra munkás (*) erejének. -

25o. K. Tehát sok függ a nádrának az ő

munkás erejétül? - **

F. Bizonyára sok függ; mert a nélkül a szü

löaszszony halálos veszedelemben forog.

z51. K. Hogyan kell ezt világosabban érteni ?

- F. Úgy , hogy minden lustra erejű nádrának

a gyengeség az oka, hogy elegendöképen öszve

nem húzhatya magát, ez a gyengeség azután azt

is okozza, hogy a vér edények is meg gyengül

nek, és igy a vért magába meg nem állithattya,

252. K. És mi következhetne a nádrának ol

lyatén hibában ? -

E. Az, hogy ha abban a szempillantásban a'

nádrapogátsát el akarná választani a nádrátül,

tehát a vérfolyás által el kerülhetetlen halált okoz

hatna; vagy pedig a nádrát meg, vagy ki fordit*

hatná, 4 * -

***

(*) Activitas,
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253. K. De hátha, akár természetesen, akár

a bábának a hibája által mez történt a dolog,

tudniillik: bogy a nádrapogátsa el vált a ná

drátul, és vérfolyást okozott, akkor mit kellemi

zelni? - * * *

F. Akkor a mesterséges munkának kell hirte

len való segedelmet nyujtani.

254. K. És miben ál az a hirtelen való sege

delem ? *

F. Abban, hogy külsöképen a szemérem he

gyét a szülöaszszonynak öszve szorítsa az ember,

hideg boritásokat rakosgasson ugyan arra a tájék-»

ra, és hogy a nádra pogátsa elöre is okosan ki

fejtse a nádrábúl.

355. K. Mit akar ollyankor az ember ezek ál

tal elérni ? -

F. Azt, hogy a nádrát ismét az ö munkáló

erejére viszsza hozza, és a vérfolyást az által a

meg állitsa.

256. K. Hát ha mind ezek semmit sem hasz

nálnak ? * *

F. Akkor, hogy a nádrának az ö lustasága,

vagy is, bádgyatsága fel serkentessen, szükseges

lészen a bábának etzetes vizbe mártogatni a ke

zét, és a nádrának a belsö szinét érdekleni 's ugy

munkasságra viszsza hozni. * »

257. K. Már illyeten szerentsétlenségekben le

het e még valamit mivelni a szülőasszony körül?

- F. Igen is lehet. Tudniillik némellyek azt ja

vasollyák, hogy az ágyékokat, vagy a lábakat

- azorossan által kell kötni, hogy az által még ma-"

rad
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radgyon valami vér a testbe, egyébbaránt szük

séges lészen a szülöaszszonyt holmi jó tápláló

levesekkel is éltetni. - .

258. K. Minekutánna a magzat meg lett, mit

lehet akkor mindgyárt észre venni a szülő ré

szekben ?

F. Gyenge vérzést a köldökzsinorbúl, és a'

nádra hüvelybül.

259. K. A köldök zsinort meg kel e kötni a'

magzatnak meg szülése után?

F. Igen is meg kell, de tsak azt a felét a

melly a magzat felé vagyon. Ha kettős a mag

zat, akkor a nádrapogátsán maradott darab részt

is meg kel kötni. -

26o. K. Mi haszna lehet annak, ha a nádra

pogátsdn maradott köldök zsinor vérzik?

F. Az, hogy a nádrapogátsa a maga véré

tül meg szabadúl. *

261. K. És mi következése vagyon annak, ha

a nádrapogátsa meg szabadúl a maga vérétül?

F. Az, hogy a maga valóságába tmeg kissebe

dik, öszve huzódik, és kissebb lészen.

262. K. Hát ebbül azután mi következik ?

F. Az, hogy a nádra új ösztönt nyér.

263. K. Hát abbúl, hogy a nádra az által

uj ösztönt nyér, mi következik ?

F. Az, hogy a nádra jobban öszve húzza ma

gát.

264. K. És mi következése vagyon utolyára a'

nádrapogátsra nézve, ha a nádrapogátsa jöl öszve

/hazta magát? - -

*

--|
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F. Az, hogy a nádrapogátsa egészlen elfej.

tödjék a nádrának belsö szinétül, és a nádrahü

velyen ki forduljon.

265. A. Segithet e itten a mesterséges kéz

valamit azt, tudniillik, hogy a nádrapogátsátúl

hamarébb meg szabaduljon a nadra ?

F. Semmit; hanem el kell várni azt az idöt,

midön már a nádra hüvelybe jönn; akkor a köl- -

dökzsinornak gyenge huzásával lehet azt a' mit

rajta segéteni, hogy hamarább ki forduljon.

266. K. Még is mit lehetne kár nélkül mivel

ni a szülöaszszonyal, hogy a nádropogátsátúl

hamarrébb meg szabaduljon?

F. Azt lehetne tenni, hogy ollyankor a sze

méremhegye felett lévö kerek keménységet, a kéz

zel gyengén dörzsörhetné az ember, -

267. K. Ha a nádrapogátsa hátra maradna,

és azt a nádra el nem tolná magátúl, káras le

hetne é ez a szülo-aszszonyra nézre ?

F. Mihelyest a nádrapogátsa minden sérelem

nélkül marad, ez az eset kárt nem okozhat a szülő

aszszonynak. -

268. K. És miért nem eshet kár olyankor?

F. Azért; mert a nádra, a nádrapogátsával

egyideig úgy öszve vagyon köttetve, mintha egy

test volna, és igy úgy is kell tekinteni a kettöt,

mint egy testet. -

269. K. Vagyon e még is példa reá, hogy

rosz következéseket okozott volna a nádrapogátsá

nak az ö hátra maradása ?

F. Addig még a nádrapogátsa a nádrával egy

testet tsinált, és meg nem volt sértve, semmi pél
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da nintsen reá, hogy a nádrapogátsának az ö.

hátramaradása kárt okozott volna.

27o. K: Miféle környülállások alatt tehát okoz,

hat kárt, a nádrapogátsának az ö hátra maradása?

F. Azok alatt, ha meg sértettetik, ha a szülő

aszszony erölkedik annak a kifelé való tolásán,

ha vigyázatlanságbúl el szakad, és egyik darab

a másikátúl el válik. -

271. K. Mi következhet olyatén esetekben,

ha a' nádrapogátsa akár mifele módon meg sért

ve hátra marad? -

F. Mihelyest meg sértetetik, azonnal már töb

bé nem lehet úgy nézni, mint egy testet a nádrá

val; mert attúl a szempillantattúl fogva a válto

zásnak alá vagyon vettetve; és igy árthat, mint

idegen test.

272. K. És miben áll annak a valtozásnak az

ártalma ?

F. Abban, hogy valamint más meg sértete

tett része a testnek; ugy a nádrapogátsának a'

meg sértetése is, a levegőnek az ő meg vesztegetö

ereje alá vagyon vettetve ; az az a rothadásnak.

273. K. Hamar szokott e ez a rothadása a'

nádrapogátsának következni ?

F. Igen is; mert a levegönek az ö meg vesz

tegetö erejét, az állati melegség is elősegíti.

274. K. Mi okozhattya a nádrapogátsának a'

meg sértődését ?

F. A bábának a' vigyázatlansága; mert ha

hátra marad a nádrapogátsa, és mindgyárt nem

következik az ö esze után, mindenféle mesterséget

elö veszen, tsak hogy ki huzhassa. El nem érvén
4 3°
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tzélját, sok rosz és szomorú következéseknek ád

okot.
-

275. K. Hát a hártyás hójagokat meg lehet

e', sőt kell e' meg sérteni, hogy a magzat azokon

keresztül jöhessen ? - -

"F. Igen is meg lehet, söt meg kell sérteni;

mert ezek magok után nem következtetik a rot
hadást, minthogy másféle alkutásúak. • •

276. K. Miképen kell a természet rendén ki

vül való esetekben a nádrapogátsát el választani

a nádrátúl ? k

F. Ekképpen; az egyik kézre fel tekeri az em

ber a köldökzsinort, azután a másik kézzel, a'

köldökzsinornak az ö útmutatása szerént, a nád

ra hüvelyen keresztül bé nyúl a nádrába.

277. K. Es mit kell azután a nádrában mivel

ni a kéznek ?

F. Azt, hogy a bába meg visgálya szorgal

matossam, de nagy vigyázattal, hogy el vagyon

e válva a nádrapogátsa a nádrátúl, és hogy mel

lyik részén a nádrának válhat el leg könnyebben.

278. K. Mit kell azután tovább mivelni a"

Jkéznek ?

F. Azt, hogy azután az újjakat a nádrában

ugy kell helheztetni, hogy a köröm részei az uj

jaknak a nádrának belső szine felé, a puha ré

szei, vagy is az ujjaknak a högyei a nádra

pogátsa felé legyenek alkalmaztatva.

279. K. Tehát mint esik meg a nádrapogá

tsának az egész le fejtése ?
-

F. Ugy hogy a nádrapogátsának a széleitül

el kezdvén körül járja az ember a nádrapogátsát
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nagy gyengén az ujjaival addig, a még az egész

nádrapogátsának az egész körét a nádrátúl le sza

badította, szinte olly formán, mint a' deszkához

ragadt tésztát szabaditya le az ember.

28o. K. A' szélein kivül, szükséges é még a'

valóságát (*) is a nádrapogátsának fel szabadi

tani ? -

F. Nem szükséges; mert mihellyest a szélei

fel szabadúltak, a valósága a nádrapogátsának

azonnal következni fog gyenge húzására a köldök

zsinornak. - -

281. K. Mitsoda mesterséges húzásnak kell len

ni a köldökzsinoron ? - *

F. A medenczének az ö állásához, és által

méröjéhez kell alkalmaztatva lenni annak a hú

zásnak. -

282. K. Egyre megy é a dolog akár az egyik

akár a másik kézzel nyúl az ember a nádrába ?

F. Nem; mert p. o. ha a nádrapogátsa bal

felül vagyon, akkor a jobb kézzel; ha pedig a'

nádrapogátsa a jobb felül vagyon le ragadva, ak

kor a bal kézzel kellene a aádrába nyúlni.

283. K. Vagyon e ollyan eset, hogy a nádra

pogátsa a nádrába úgy be vagyon fojtva, mintha

zsatskóba volna , es a köldökzsinoron kivül sem

mitsem tapinthatni ?

F. Vagyon igen is, és ez bizonyos görtsös

öszvehuzásátúl szármozik a nádrának.

284. K. Mi formája szokott olyankor lenni

a nádrának?

(*) Substantia.
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F. Ollyan mint a hal hójagnak. •

235. K. Ebben az esetben mit kell mivelni a'

bábáskodónak ?

F. Ha nintsen vérfollyással öszve kötetve,

a mi ritkán szokott lenni, tsak türéssel kell el vár

ni a dolognak kimenetelét; és semmit nem kell

heveskedni.

286. K. Mit lehetne még is kár nélkül mivel

ni, az olyatén szülöaszszony körül?

F. Egy két findzsa székfü herbathét adni meg

innia, és a kis hasát gyengén dörzsölgetni.

287. K. Sokáig szokott é ez a görts lenni az

ollyatén aszszonyemberekben ?

F. Nem, - -

228. K. Minekutánna már a nádrapogátsa is

meg lett, meg azután szokta e valami fájdalom

követni a szülö - aszszony - embert?

F. Igen is, tudniillik a szülés után való fáj

dalom. (*)

\ 289. K. Mit értünk a szülés után való fáj

dalmak által ?

F. A természetnek azt a tsudálatos munkáját,

melly által a nádrának üregében foglalt alutt vér,

a nádra száján, és a nádra hüvelyen keresztül,

a nádrátúl ki felé préseltetik, hogy azután a nád

ra magát könnyebben öszve huzhassa, és az elö

beni formájába viszsza térhessen.

29o. K. - Minden szülésekben egy formák szok

tak é lenni a' szülés után való fájdalmak ?

(*) Dolores post partum, posthumi.
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F. Nem; mert az elsöbbszer szülök ezeket a'

fájdalmakat ritkán érzik; ha tsak nem patzal (*)

testüek, - -

c91. K. Mitül vagyon az , hogy az elsöbbszer

szülöaszszonyok ezt a fájdalmat nem érzik ?

F. Nagyon természetes oktúl szármozik ez;

mert az ollyanoknál még meg vagyon a nádrának

az ö rúgó ereje.

292. K. Tehát el veszti az aszszonyi Nem ezen

rúgó erejét a nádrának, ha több magzatokat szül

e világra ? /

F. Igen is el veszti; azonban sok függ a tem

peramentomtúl, az élet módjátúl, és a testének

az ö minémüségétül. -

293. K. Ha a szülés után való fájdalmak,

mint némellyeknél szokott lenni, a kelletinél na

gyobb mértékben volnának, lehet é valamit tágitani

rajtok ?

F. Igen is; tudniillik a böv mértékben való

herbathés, vagy leves italok által. A has le

tsüggésben pedig leg föképen, a gyenge fel kö

tés által lehet tágitani,

y.) A köldökzsinorrúl.

294. K. Mitsodás része a magzatnak értetô

dik a' köldökzsinor által?

*~*~*~*

(*) G5dMapp,
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F. Az a hártyás, bélforma, és néha majd egy

ujnyi vastagságú zsinor, a' melly a magzatnak köl

dökétöl a nádrapogátsának alsó és közép felére

megyen. - -

295. K, Miféle részekbül áll a köldökzsinor ?

F. Áll 1.) Egy bör hüvelybül, melly a köldök

zsinort kivülrül be borittya, és nem egyéb, mind,

a viz hártyának az ö folytatása. (*) 2.) Egy vér

érbül, melly a vért, a nádrapogátsábúl a' mag

zatba viszi. 3.) Két élet érbül, mellyek a vért a'

magzatbúl ismét a nádrapogátsába viszsza viszik,

296. K. Honnan ered a köldökzsinor ?

F. A nádrapogátsábúl,

AK. 297. És hol enyészik el?

F. A magzatnak a hasába.

K. 298. Mint vagynak egymás iránt a köldök

zsinorban lévö véredények, az ö nagyságokra nézve?

F. Úgy , hogy a vér ér magában majd két annyi

vastagságú, mint az egyik élet ér a köldök zsi

norba. - -

299. K. Honnan veszi eredetét a köldök zsi

nornak a vér ere? -

F. A nádrapogátsábúl.

3oo, K. És hol enyészik el?

F. A magzatnak májában.

3o1. K. Hát az élet erek honnan erednek?

F. Két felölrül oldalaslag a bél életerekbül,

302. K. És hol enyesznek el?

*****~~*~~~~~~

(*) Membrana amnios,
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F. A nádrapogátsában.

303. K. Mit kell még a köldökzsinornak az

ö véredényeirül meg jedzenünk ?

F. Azt, hogy azok az edények srófformára

tekert formájuak szoktak lenni,

304. K. És ezen tekeredés közönségessen meg

szokott e lenni a köldökzsinornak az ö véredényeiben?

F. Nem, mert néha leg kissebb tekeredést sem

lehet észre venni. 4

305. K. AMitsoda forma köldökzsinorok szok

tak többet vagy kevessebbet meg tekerve lenni?

F. Azok, a' mellyek erössebbek, vastagab

bak; mert annál tökélletessebb a srófforma teke

redések a köldökzsinoroknak; mentül vékonyab

bak pedig a köldökzsinorok, annál jobban el

enyészik a köldökzsinoroknak a tekeredése. -

3o6. K. Mitsoda meg jegyzésre valót lehet

még a köldökzsinorrúl mondani ? -

F. Azt, hogy a köldökzsinornak az ö vér

edényei semmi ágakat magokbúl nem eresztenek;

és hogy a vér erének semmi tokja (*) nintsen,

Továbbá: hogy a köldökzsinor, valamint a nád

rapogátsa, érzőinak nélkül vagyon. -

397. K. Szükséges é ezt a bábamesterségben

tudni ? - -

F. Igen is hogy szükséges **

3o8. K. Hát mi pótolya ki a köldökzsinor

nak vér erében a tokot ?

»––-*

(*) valvula. - - -
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K. Az abban gyakran találó bütyök, az az fz »

(*) mellyet másképen ér megtsomózásnak neve

zünk. (**) -

3o9, K. Lehetnek é ollyatén ér megtsomósodá

sok is a köldökzsinoróan, mint a tzernán kotott

tsomók ? -

* : F. Igen is lehetnek.

31o. K. Mit jelent az ollyatén tsomó ?

F. Sokat jelenthet; mert ha véletlenül a' tso

"mó nagyon öszve szorúl, tehát a magzat halálos

veszedelemben foroghat; minthogy a vérnek a

forgása az által meg akadályoztatik. -

311. K. Voltak é már olyatén esetek ?

F. Nem kevés, -

312. K, Miféle köldök zsinornál szokott meg

törtenni ez a dolog?

F. A vékony és igen hosszú köldökzsinorban.

313. És mikor történhet meg ez a megtsomó

sodása a köldök zsinornak ? -

F. Akkor, midön a magzat fordulást teszen

a meg szülésre, -

314. K. Melyik a leg jobb és leg szokottabb

hoszsza a köldök zsinornak ?

F. Az, a' mellyik a magzatnak az ö hoszszával

meg egyez, Mindazonáltal találtatnak olyatén köl

dök zsinorok, a mellyek kétszer, háromszor is

(*) Geniculi, s. nodi. (**) Cirsos s, Varix.

"«
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hoszszabbak a magzatnál. De ellenben vagynak

ollyanok is, hogy a természet rendén kivül rövi

debbek, hogy sem lenni kellenék, el annyira né

ha, hogy a szülés alkatmatosságával a magzat

nak ki menetelét meg gátolyák, és néha a mag

zatnak meg szülése előtt kéntelenségbül el is kell

vágni. /

315, K. Hogyan neveztetik mesterséges szóval

a rövid köldök zsinor ? »

F. A természetessen rövid köldökzsinornak,

- 316. K. Wagyon e még másféle rövid köldök

zsinor? |

F. Igen is vagyon.

317. K. Hát annak mi a neve?

F. Torténetbül való rövid köldök sinor.

318. K. Honnan származik a történetbül va«

ló rövid köldök zsinor ?

F. Az által való tekeredésbül, p, o, ha a'

magzatnak a nyakán, hasán, kezén , lábán 's

más egyébb részein által tekeredik. -

419. K. Vagyon é bizonyos jele ez illetén rö

vid köldök zsinornak a szülésnek az idején , tudni

illik: hogy az egyik, vagy másik módon vagyon

meg röviditve? * -

F. Igen is vagyon, r~ "

320. K. Miben áll az a külömbség, vagy is

jel?

F. Abban, hogy a természetesen rövid köl

dökzsinorban, a magzat egyenesen vagyon hely

heztetve a szülésre; a másik esetben pedig résút

helyheztetödik a magzat,
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321. K. Egyre megyen é, ha a magzat egye

messen, vagy résűt vagyon helyheztetve a szülésre?

F. Nem egyre megyen. -

322. Á. Tehát hogyan tudhatya meg a bába,

hogy miképen vagyon helyheztetve a magzat ?

F. A szeméremnek kézi megvisgálása, az

az Touschirozás által.
-

3). A magzat vízrül.

323. K. Mit kell a magzat víz által érteni ?

F. Azt a nedvességet, a' melly a belsö hár

tyás hójagnak az üregében vagyon öszve gyüjtve,

és a melly a magzatot veszi körül.

324, K. Miféle természetü ez a víz?

F. Egy kevéssé sárga színű, szagotlan, szelid

ízü, és nyálkás. /

325. K. Miképen neveztetik ez a víz mester

séges szóval?

F. Valoságos magzatvíznek,

326. K. Miért neveztetik valóságos magzat

víznek ?

F. Azért; mert vagyon fatyú magzat víz is -

tehát hogy meglehesen különböztetni.

327, K. És mit értesz a fattyú magzatvíz ál

fal ?

F. Ollyan vízet, a melly nintsen a hártyás

hójagban; vagy legalább nintsen az úgy nevezet

víz hártyában.
-

328. K. Hol vagyon a fészke ennek a víznek?
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F. Azok a kik a közép hártyát el ösmérik,

azt tartyák; hogy a középhártya » és a vízhártya

között vagyon a fészke.

329. K. Hogyan lehet ezen kétféle vizet meg

különböztetni egymástúl?

F. Ugy, hogy a fatyú víz tiszta fejér mint

a kútvíz, a valóságos magzatvíz pedig, egy ke

véssé sárga színü szokott lenni,

33o. K. Vagyon é valami rosz következése »

ha a fattyú víz idönek elötte el megyen a terhes

aszszonyembertüt.

F. Épen semmi sintsen; sött a terhes sze

mély meg szokott reá könnyebedni. -

331. K. Sok szokott é lenni a valóságos mag

zatvíz ? - -

F. A terhességnek az idejéhez képest, válto

zik, úgy hogy a terheségnek az elején, leg több

szokott lenni, melly azután a terheségnek köze

pén, a magzathoz képest, egyarányos mértékben

vagyon, és a terheségnek az ö végével , legkis

sebb mértékben találtatik, Átallyában * mentül

kissebb a magzat, annyival nagyobb mértékben

találtatik ez a víz. A szülésnek az idején, a'

midön kifolyik, alig megyen két fontra a nehéz"-

sége. -

332. K. Ha a valóságos magzatvíz nagyobb

mértékben vagyon, hogy sem lenni kellenék, árt*

hat e ez a hiba az anyának, vagy a magzat

nak ?

F. Igen is, hogy árthat, és pedig mind a'

két részrül. Az anyának részérül annyibúl; hogy

az által a nádra elvesztheti könnyen az ö rugó
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(*) erejét; minthogy mód nélkül a sok víz által

kifeszítetik. A magzatnak részérül pedig árthat ;

mert ollyatén esetben a magzat kellöképen nem

tápláltatik, nem tápláltatván, a magzatnak for

mállásában hiba eshet. Ollyan p. o. ha a mag

zatnak seggelúka , vagy a vizellö tsöve öszve

mö 's más több a félék. -

333. K. Hát ha ugyan azon magzatvíz ke

vesebb mértékben vagyon hogy sem lenni kellene,

árthat é ez a hiba az anyának vagy a magzatnak ?

F. Igen is árthat, de tsak az anyának, 's leg

föképen a vége felé a terheségnek; mert kevés

lévén ez a magzatvíz, valahányszor mozdúl a'

magzat, mind annyiszor a nádrának belsö szinét

megtaszíthatya , melly is érzékeny lévén, nagy

fájdalmakat okozhat az anyának. -

334. K. És a magzatnak nem árthat ez a'

hiba ? * -

F. De árthat; mert hogy gyakorta görbe, és

tökélletlen izekkel jön e világra a magzat, alkal

masint az igen kevés magzatvíznek lehetne tulaj

donítani. 4 •

335. K. Mi haszna vagyon ennek a valósá

gos magzatvíznek ? .

F. Az, hogy 1.): A magzatot táplálja. 2.)

Hogy a hártyás hójagot tágosan tartsa, és a mag

zatot a külsö sérelmektül oltalmazza. 3.) Hogy

* -
-

* (*) Elasticitas, /
***

*

-

*
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a magzatnak az ö mozgásában a terhes személyt

fájdalmaitúl oltalmazza. 4.) Hogy a magzat min

denfelé szabadon mozdúlhasson, és a szülés al

kalmatosságával a rendes helyheztetést megnyer

hesse. 5.) Hogy a magzatnak különkülönféle

izel öszve ne nyöljenek. 6). Hogy a szülés alatt

a hártyás tojást gyengén kitágosítsa. 7.) Hogy

a nádra hüvelyt a szülés alkalmatoságával meg

nedvesítse, síkossá tegye. 1

336. K. Megromolhat é ez a valóságos mag

*atva ?
-

F. Igen is megromolhat. Tudniillik, ha a'

magzat sokáig halva marad a nádrában, ekkor

azután megszokott rothadni, megszokott "büdö

södni és megzödülni ; sött nádra vízkorságot is

okozni..
- Y

e.) A magzatrúl.

337. K. Miképen neveztetik a magzat a fo

gantatásnak elsö három holnapjaiban ? :

F. Idétlen magzatnak (*).

338. K. Hogyan neveztetik az idétlen, a hat

rom holnapnak elfolyása után, egészlen a világra

való jöveteleig. •

F. Magzatnak (**).

339. K. Hát midön a világra jön a magzat a

*miképen neveztetik ?

(*) Embrio. (**) Foetus,
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F.Tsetsemösnek, másképen gyermeknek. (*)

340. K. Mit lehet megjedzeni az idetlen mag

4atrúl ? .

F. Azt, hogy a fogantatásnak az ö elsö

szempillantatyátúl fogva, egész 17–2o napokig

nem látható, hanem ezek után a napok után mint

egy gömbölyü taknyos higság vetetödik észre,

melly rövid idöre, két három napok mulva, han

gyal formára változik, és egy vékony száratskán

a vízbe úszni látszik. Egy holnapnak vagy hat

heteknek elforgása után már láthatóbb, és akkor

meg nö egy hüvelykni nagyságra, a második hol

napban, két annyi nagyságra nö, és úgy neveke

dik naponként, még egészlen a magzat formáját

meg nem nyeri. * -

341. K. Vagyon é az idétlen magzatnak lel

ke ? - -

F. Igen is vagyon. -

342. K. Honnan lehetne azt megmutatni?

F. Onnan, hogy a fogantattásnak az ö elsö

szempillantatyátúl fogva, a léleknek az ö tehet

ségei úgy nevekednek a testtel egyetemben, vala

mint nevekedni kelletik akkor, mikor már a vi

lágon vagyon a gyermek. - -

343. K. Mit lehet megjedzeni a magzatrúl?

F. Azt, 1 ) Hogy a meg ért magzatnak hosz

sza 18–2o hüvelkni hoszszaságú szokott lenni, és

hogy többnyire a köldök zsinornak az ö hoszsza

a~-~*

(*) Infans.

meg
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– meg egyez a magzatnak az ö hoszszával. 2.)

Hogy 6–7 fontos nehezségü természetesen. 3.)

Hogy a feje a homloktsontúl a nyakszirtsontik

4, az egyik fülétül a másikig 84 hüvelkni szo

kott lenni. 4.) Hogy a magzatnak a feje lágya,

mídön a medenczének kimenetelében keresztül

megyen megnyúlik. 5.) Hogy a magzat testének

egész külsö színe (*) tsúszos zsirral beborítva

vagyon, mellyet a természet azért tselekedni lát

tatik, hogy a magzat könnyebben által mehessen

a szülö részeken, és hogy a gyengetestnek a'

vízben való ásztatás annyi holnapoktúl fogva ne

árthasson.

344. K. Miféle természeti fekvése vagyon a'

nádrában ? - -

F. A ferheségnek a közepéig a magzat ülve

és kuksolva, a fejével felfelé, és az ábrázatyával

elöre vagyon, a fél idö után pedig a fejével lé

felé, a nádra szájára, és az ábrázatyával hátra a'

fartsont felé áll, -
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N E G YE DIK SZA KASZ.

A Bábamesterséghez járúló Tör

ténetekrül.

«.) A megterhesedésrül közönsegessen.

345. K. Mit kell a meg terhesedés által érteni ? ,

F. Azt az állapottyát az aszszonyembernek

kell érteni, melly a fogantatásnak elsö szempil

lantatyátul, az az attúl az idötül fogva, a' melly

ben tudniillik a férfiúval való öszvemenés alkal

matoságával az aszszonyemberben lévö tojás fészek

bül, egy meg ért tójáska, a két nádra kürtöknek

prémes végekkel fel fakasztatik, fel élesztetik, és

azután tojás fejér nedvesség formába, a két nád

ra kürtök által, a nádrába be vitetvén, és a'

férfiui maggal öszve elegyedvén, addig tart, még

a szülésnek az órája eljövend.

346. K. Vagynak e bizonyos jelei a fogan

tatásnak ? -

F. Nintsenek. . -

347. K. Hát a meg terhesedésnek vagynak e'

bizonyos jelei? \

F. A különkülönféle idöhez képest, vagynak

bizonyos, és bizonytalan jelei a megterhesedés

nek.
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348. K. Melyek a meg terhesedésnek bizony

talan jelei? <

F. Ezek: 1.) A hószámnak elmaradása. 2.)

Az okádás. 3.) A bizonyos ételeknek és italok

nak meg utálása. 4.) A hasnak magzat mozdulá

sa nélkül való megdagadása. 5.) A fogfájás,

ájuldozások, a lábaknak feldagadása 's a' t. Szó

val a megterhesedésnek jelei egész az ötödik hol

napnak a végéig bizonytalanok.

349. K. Miért neveztetnek ezek bizonytalan

jeleknek ? -

F. Azért ; mert másféle betegségektül is okoz

tathatnak ezek a tünemények, és tsak távulrúl

kötethetnek öszve a megterhesedésel.

35o. K. Mit kell a hószám által érteni?

F. Egy rendes, de nem fölösleg való vér fo

lyást a nádrábúl, melly is a terheségen kivül kár

nélkül sem el nem maradhat, sem pedig meg

nem fojtódhatik. *

351. K. Mitsoda élet időben szokott a hószám

elö jönni az aszszonyi Nemben? - -

F. Tizenkét, tizennégy esztendö tájban.

352. K. Hogyan szokták a magyar aszszo

nyok ezen vérzést még másképen nevezni? **

F. Tisztulásnak, Hoszámi vér menésnek, Ho

számnak, Holnapszámnak, Szokott tisztulásnak,

Rendes tisztulásnak. - -

353. K. Mi szükséges arra, hogy a hoszám

meg induljon az aszszonyemberbe ?

F. Bövérüség.

354. K. Hát a nádrdra nézve, minek kell tu

lajdonitani a tisztulást ?

5 *
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F. A nádra különös bövérüségének. -

345. K. És ennek a bövérüsége nem szárma

zik az egész testnek éövirüségétül?

F. Igen is attúl származik.

356. K. Mit jelent tehát, ha az egész testnek

bövérüsége hibázik, és még is járja a hoszám az

*

aszszayi Memet ?

F. Beteges állapottyát jelenti a nádrának.

357. K. És miben áll az a beteges állapottya

a nádrának ? **

F. Abban, hogy nem tsak az egész testet

hanem még a nádrát is ostromolya valami válto

zása az egésségnek. p. o. Ha a nádrában valami

idegen test tartozkodik, úgy mint a fattyú terhes

ség, egy darabb hátramaradott nádrapogátsa, vagynádrafekélyek 's a' t. •

358. K. A' meg terhesedésre nézve, mi befo

lyása vagyon a hoszámnak ?

F. Az, hogy a hószám , a magzatnak a'

táplálására fordíttatik. Különben pedig szolgál

a gyümöltsözésre, és az aszszonyi nem egésségé

nek fenn tartására.

359. K. Vagynak e olyatén esetek, hogy a'

hószám elmaradhat, a nélkül, hogy kárt okozzon

az aszszonyembernek egésségében ?

F. Igen is hogy vagynak ollyan esetek, tud

niillik: ha az aszszonyember terhes, ha szopta

tós, ha nagy és súlyos betegségek után maradott

el a hószám. Egyébbaránt minden más esetek

ben a hószámnak elmaradása vagy elfojtása, na

gyon ártalmas lehet az aszszonyinemnek,

*
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36o. K. Hát ha a szoptatás közben jőn elő a'

hószám , mit jelenthet ?

F. Rendetlen állapotot.

361. K. Hát a terhességben szokott e némely

aszszonyembereken lenni a hószám ? -

F. Igen is szokott ; hanem ollyan állapot

vagy az anyára nézve, vagy pedig a magzatra

nézve ártalmas lehet.

362. K. És még is találtatnak olyatén asz

szonyemberek, hogy az egész terhességek alatt, raj

tok vagyon a hoszám , és leg kissebb bajak nintsen ?

F. Igaz hogy találkoznak több ollyan asz

szonyszemélyek; de ezt még is mindég úgy kell

nézni, mind a természet rendéintúl való dolgot;

mert, ha ifjú korokban nintsen is-bajok, lehet

bizonnyára akkor, midön a hószám járása elhad

gya öket.

363. K. Ollyan vér e' a hószám vére, mint

a többi vér a testben ?

F. Igen is ollyan; azonban a tisztátalan asz

szonyemberekben gyakorta büdösen szokott el

menni. - /

364. K. Mennyi vér szokot a hószám által egy

szer egyszer eltakarodni ? » -

F. Errül semmi bizonyost mondani nem le

het. Sok függ itten a temperamentomtól, az élet

módgyátúl a személynek, az ég hajlásátúl, és

az aszszonyembernek különös természetétül.

- 365. K: Hány napokig szokott a hószam lenni

az aszszonyembereken ?
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F. Ezt is sok okokra nézve, nem lehet meg

határozni; mert némellyeken 3, másokon 6, és

még másokon 8 napokig szokott lenni a hószám.

366. K. Mit jelent az igen sokáig tartó hószám?

F. Jelenti a nádrának, és néha az egész test

nek is gyengeséget.

367. K. Az igen sokáig tartó hószámnak va

gyon e befolyása a fogantatáshoz, és meg terhe

sedéshez ? -

F. Igen nagy; mert ollyatén személyek, 31

kiken ez meg szokott történni, vagy ritkán esnek

teherbe, vagy ha megterhesednek is, idönek elöt

te idétlent szülnek.

368. K. Mikor szokott ki maradni végképen a'

hószám az aszszonyi Nemtül?

F. Negyven öt, vagy 5o esztendös korokban?

369. K. Nevezetes e az aszszonyi Nemnél ez

az idõ pont, midön ki marad a hászamok ? -

F. Ollyan nevezetes, mint az az idö pont ,

a' mellyben a hószámot megnyerik ifjúságokban;

mert olyankor gyakorta, kivált a kik viszsza él

tek a szerelemmel ifjúságokban, fájdalmasan, és s

sokféle testi változásokkal töltik el az idejeket,

370. Á. A' meg terhesedésnek bizonytalan je

tei közül, melyik a második jele ?

F. Az okádás.

, 371. K. Miért bizontalan jele a megterhese

désnek az okádás ?

F. Azért, mert más baja is lehet ollyankor ,

az aszszonyi Nemnek; minthogy nem tsak a meg

terhesedéstül okáthat,
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372. K. Mellyik a meg terhesedésnek bizony

talan jelei közzül a harmadik jele ?

F. A bizonyos ételeknek és italoknak meg

utálása. -

373. K. Miért bizontalan jele ez a meg ter

hesedésnek ?

F. Azért, mert ámbátor más betegségektül

is szármozhat ez a megjelenés, de azon fellül

szármozhat ez az állapot a megfojtott, vagy meg

rekett hószámtúl is.

374. K. Mire mutathat az ételeknek, vagy

italoknak a meg utálása ?

F. A megvesztegetet gyomorra ; és mint

hogy a gyomornak az érzö inai, a nádrának az

ö érzö inaival nagyon öszve szolgálnak; követ

kezésképen ha egyiknek változása történik, a

másik rész is, meg érezheti a változást, és igy

könnyen megtörténhet, hogy a nádra terheség

nek a változásával a gyomor is megvesztegetethet,

következésképen az ételeknek és italoknak az utá

lása is könnyen következhet. De minthogy ellen

ben ez a gyomornak az ö megvesztegettetése

más okoktúl is szármozhat, a megterhesedés biy

zonyos jelének mondani nem lehet,

375. K. Melyik a negyedik bizontalan jele a'

meg terhesedésnek?

F. A hasnak magzatmozdulás nélkül való

feldagadása. * * *

376. K. Miért nem bizonyos jele ez a meg

terhesedésnek ?
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F. Azért, mert a has a vízkorságtúl, a fo

dorhainak megkeményedett ikráshúsaitúl, és az

elmaradott hószámtúl is megdagadhat.

377. K. Hát a fogfájás, ájuldozások, a lá

baknak feldagadása, miért bizonytalan jelei a'

meg terhesedésnek ?

F. Azért, mert ha a bizonyosabb jelek hoz

zája nem járulnak, mind ezek másféle okokbúl is

a terheségen kívül származhatnak.

373. K. Melyek tehát a megterhesedésnek

bizonyos jelei ? -

F. Ezek: 1) A nádra szájnak elváltozása.

2.) A hasnak bizonyos módon való feldagadása,

3) A magzatnak mozdulása.

87o. K. Miképen változik el a nádra száj a'

megterhesedett aszszonyemberben ?

F. Úgy, hogy a szája meglágyul, megkere

kedik, és az ajaki bezárodnak.

330. K. A megterhesedésnek hogyan lehet

bizonyos jele a hasnak fel dagadása?

F. Ugy, ha a szeméremtsontok felett bizo"

nyos keménység vetetödik észre, melly a har

madik holnapnak a végétül fogva szüntelen neve

kedik. -

381. K. Mikor szokott a magzatnak mozdulá

sa észre vetetödni ? -

F. Ezt bizonyosan meghatározni nem lehet.

Természetesen, a terheségnek a közepe felé kel

lene észre venni a magzatnak megmozdulását,

tudniillik a go-ik hétre; hanem ez hol korábban,

hol pedig késöbben történik meg. /
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382. K. Szükséges e hogy a terhességnek

mind a három jelei megegyezzenek egy személyben ?

F. Nem szükseges, elég ha a három közzül

tsak egyet lehet észre venni; mert a görbe hátú

aszszonyembereknél a szemérem tsontok felett

való keménység nem vetetödik észre; ismét a'

mozgás is, a nagyon gyenge magzatokban nem

igen érezhető; söt a meg holt magzatban a moz

dulás épen nem érezhetö. Másoknál a természet

rendin kivül való terhesedésben a nádra száj sem

változik el. *

383. K. Mit lehet arrúl a véleményrül mon

dani, hogy fiúval é, a vagy leánnyaljár teherbe egy

némelly aszszonyembor ?

F. Azt, hogy noha a böltsek sokféleképen

magyarázzák a dolgot; de még is azt bizonyos

san tudni nem lehet. \

384. K. Beszéllyed elö a fogantatásnak, és a'

meg terhesedésnek egész történetét ? -

F. Midön az aszszonyember a férfiúval, az

állati ösztöntül ösztönöztetvén, közösködik, és

öszve megyen; legakkor az aszszonyemberben lé

vö tojás fészekbül, egy meg ért tojáska a két nád

ra kürtöknek prémes végekkel fel fakasztatik, fel

éllesztetik, és azután tojás fejér nedvesség formá

ba, a két nádra kürtök által, a nádrába be vi

tettetik és a férfiui maggal öszve elegyitetik. Ez

meg lévén a nádrának a szája azonnal be zárot

tatik ugy, hogy a nádrába többé semmi se ki,

se be ne mehessen; azonban a nádrának belsö szí

• - \
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ne is valami ki izzadott sükeres nedvességgel (*

be borittatik, és a hártyás hójag formáltatni kezd.

Minekutánna a hártyás hójag tökélletességre ment

volna, akkor a benne foglalt különös nedvesség »

három heteknek el forgássa alatt, egy hangyal

forma képet formál, melly is egy vékony szárats

kán úszván, apródonként ugy meg nevekedik, hogy

egy holnap mulva egy hüvelknyire is meg nö ;

azután pedig annyira nevekedik, hogy az ötödik

holnapra a nádrával, a szeméremtsontok között,

és a köldök között, a közepét foglalya el, és a'

terhesség kivülrül a hason is meg láttasson, és a'

magzat is mozogni kezdödjen. Midön pedig a'

magzat a hatodik holnapra kel, akkor a nádrá

val úgy meg nö, hogy a nádra feneke a köldö

köt maid el érö. A hetedik holnapra, a köldö

köt ki is egyenesiti, a nyoltzadik holnapban a'

köldököt meg haladgya, kilentzedikben pedig már

a szivnek gödrötskéjéhez; közelit, és azonban a'

nádrának a nyaka is lassan lassan el tünik, meg

lapúl, és meg vékonyodik. Ekkor azután, a szü

lés elött egynehány napokkal, néha egy két órá

val, a nádra megint le ereszkedik, (**) és a szá

jához közelit, ugy hogy a feneke a nádrának a'

šzív gödör, és a köldöknek közepe között állaP9"

dik meg. Mind ezek meg lévén, a nádrának a'

(*) Lympha. (**) Subsidet abdomen.

-
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szája is apródonként meg nyilik, és kereken nyit

va marad mind addig, még a tizedik hószámnak

az ideje eljövend, a szülés végbe nem vitetö

dik.

385. K. Mi járulhat még a terhességnek az ö

történeteihez ?

F. Az, hogy a nádrának az ürege, mentül

közelébb esik a szüléshez; annyival inkább meg

vastagodnak a falai; ellenben a nyaka pergamen

vastagságra megvékonyodik. Továbbá : midön a'

magzat fövel le felé, es artzal hátra a fartsont

felé esik, akkor a megterhesedett aszszonyember

nek szív gödrötskéje meglapúl, és a terheség a'

szemérem hegyfelé pupossan , a tójás hegynek

formájára, elöre adgya magát, melly is jó jele?

a jövendöbéli könnyü, és szerentsés szülésnek.

386. K. Mit állítsunk a meg terhesedett asz

szonyembernek az ér vágatatásárúl ? *

F. Azt, hogy a mennyire lehet, ha tsak a'

valóságos vérnek az ö bövsége meg nem kiván :

nya, ójja magát a terhesszemély az érnek meg

vágotatásátúl; azonban ha valami aszszonyember

a szokást követni akarja, mindenkor jobb az ér

nek megvágottatása a terheségnek a közepén,

vagy pedig a végén. Ha pedig az aszszonyember

a terhének elvetélésétül (*) tart, akkor egyne

*

*

t (*) Abortus.
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hány napokkal elébb vágasson eret, hogy sem a

harmadik hószámnak az ideje el jövend, t

É.) A megterhesedesrül különössen.

1.) A kettős magzatrúl.

387. K. Égy öszvenenérel hány magzattal

terheredhet meg az aszszonyember?

1 F. Közönségesen egyel; de vagynak pédák »

hogy kettövel, hárommal, sött többel is megter

hesedhet.
-

383. K. Honnan lehet vallyon, hogy egy né

melly aszszonyember több magzattal megterhese

dik ? »

F. Onnan, hogy egy nádrapogátsában két kü

lönös külsö, es belsö hártyás hójag formáltatik.

- 389. K. Miképen külömböztetik meg a kettös,

vagy több magzattal való meg terhesedés, az uj

jonnan való meg terhesedéstül ?

F. Úgy, hogy a kettös , vagy több magzat

nak a fogantatásában egyszerre két különös kül

ső és belsö hártyás hójag formáltatik egy nádra

" pogátsában; az újonnan való megterhesedésben

pedig, a' megterhesedés két különös idöben tör

tént öszvemenésbül, történik meg, úgy, hogy

két különös nádrapogátsában, két különös külsö ,

és belsö hártyás hójag formáltatik. Innen vagyon

azután, hogy az elsö esetben a gyermeknek meg

szülése egy időben történik meg; a másik esetben

pedig függ a szülés, a különkülönféle idökben

történt uj megtehesedéstül,
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390. K. Vagynak e bizonyos jelei a terheség

nek idején, hogy egyel, kettővel, vagy többel vi

selös egy némelly aszszonyember ?

F. Nintsenek. 1

– 391. K. Vagynak e még is olyan jelei, as

mellyek gyanussá teszik a kettös vagy több mag

zatokkal való megterhesedést, és ha vagynak mel

lyek azok?

. F. Igen is, vagynak. Ollyan 1.) Az igen nagy

has. 2.) A magzatoknak, mind a két felén a

hasnak, egyszerre történt mozgása. 3.) Ha a'

hasnák közepén valami gödrösülés tapasztaltatik.

392. K. Rendes idöben, szoktak e megszület

ni az olyatén magzatok?

F. Egynehány hetekkel elöbb, hogy sem a'

rendes idö szokott lenni, de tsak közönségesen.

393. K. Miképen esmérheti meg a bábáskodó

az egyik kettösmagzatnak a világra való jövetelé

vel, hogy még másik is vagyon a nádrában?

F. Ugy, hogy ha az elsö meg lett, és a has

tsak félik esik le; azonban a nádra szájban ismét

új víz hójag feszül , a' melly felpattanván, a'

magzatnak a feje, vagy más része tapasztalta

tik. - -

394. K. Mit kell ollyankor mivelni a bábás

kodónak az elsö meg lett gyermeknek le tsüggő

- köldökzsinorával?

- F. Meg kell kötni,
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a.) A megterhesedettaszszonynak új meg

terhesedeserül.

395. K. Miképen lehet meg ösmérni a már

terhes aszszonyembernek új megterhesedését a szü

lésnek az alkalmatoságával?

K. Úgy, ha a terhes aszszony egy meg ért

gyermeket szül, és abbúl a gyermek ágybúl ki

épülvén, újjobban megszüli a másik gyermeket

is, két, három vagy több holnapoknak elfolyásá

val, - * , - 4

396. K. Mikor történhet meg a terhes asz

szonynak uj megterhesedése ?

F. Némelly tudósoknak a vélemények szerént

akkor, mikor két nádra vagyon egy aszszonyem

berben; mások szerént pedig, ha két külön idö

ben történt öszve menésben az aszszonyembernek

tójás fészkébül, mindenkor egy meg ért tójás fel

pattan, és az által ok adadgyon az új nádrapogá

tsának formáltatására.

3.) A holt magzatnak terherül.

397. K. Hogy egy némelly aszszonyember ma

gánál holt gyermeket hordoz, a terheségnek az

idején, meglehet é azt bizonyosan tudni?

F. Nem lehet meg tudni. -

398. K. Vagynak e ollyas jelek még is, a'

mellyek legalább gyanussá teszik az illyetén ter

heséget, és ha vagynak, mellyek azok a jelelek ?
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F. Igen is vagynak. Ollyanok: 1.) Ha a'

terhes aszszonynak a hasa öszve esik. 2.) Ha a

terhes személynek rosz színe vagyon. 3.) Ha á'

szája büdös. 4.) Ha a hideg kéz a hasra tétette

tik, és a magzatnak mozgását nem érzi a terhes -

személy.

399. K. Hát a szülésnek a kezdetén meg le

het é, és hogy lehet meg tudni, hogy holt magzat

fog a világra jönni ?

F. Meg lehet tudni; és pedig 1.) Abbúl, hogy

a' kifolyó gyermek víz ollyan büdös, mint a tá

lyog, és azon felül zöldes sárga színü. 2.) Hogy

a magzatnak vakszemein, és a fontanellán sem

mi ér verés nem éreztetik. 3.) Ha a fö igen lá

gyan marad, ha a koponyának tsontyai igen kön

nyen egymáson mozognak, és a fö meg nem he

gyesedik.

4oo. K. Rendes idöben jön é a világra az

ollyatén magzat ? -

F. Ha természet szerint jön is; még is vala

mennyire késöbbetskén jö a világra.

. . . : 4.) A' Has fogantatásrúl.

4ot. K. Mikor mondatik a megterhesedés has

fogantatásnak ?

F. Akkor, mikor az öszvemenés alkalmato

ságával a tojás fészekben egy tójás fel éled, és

ottan marad; vagy ha a nádra kürtökben azon

fel élet tojás meg akad, vagy épen a hashár

tyára le esik, és azokon a helyeken nö meg a'

magzat. -
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*

402. K: Hogyan lehet ilyetén fogantatást

vagy terheséget meg ösmérni ? -

F. Abból, hogy a has a nádrának az oldal

felén nevekedik; azután a fel emelkedett hasban,

a magzatnak mozgásárúl,

403. K. Hogy visellye magát illyes terheseg

ben a bábáskodóaszszony akkor, mikor a szülés

nek az órája el jövend? *

F. Azonnal - bábáskodó Seborvosnak hirt ad

jon, és ötet meghívja.

5.) A' Fattyú Terhességrül.

4o4. K. Mit mondunk futtyú terhességnek, az

az molának, másképen üszög terheségnek?

- F. Azt a terhességet, mikor az aszszonyem

ber nem magzatot, hanem húsos golyóbist hor

doz a' nádrájában, az az anya méhéjében.

4o5. K. Honnan lehet meg esmérni a terhes

ségnek az idején az üszög terheséget ?

F. Onnan, hogy a terhességnek az ideje után

az ollyatén terhes aszszonyember a magzatnak

mozgását nem érzi, és hogy a has még is min

den szüntelen nö.

4o6. Hát a szülés alatt miképen tudhattya

mes a bábáskodó tapintással, hogy üszögöt, és

nem magzatot fog szülni a terhes aszszony ?

F. Úgy, ha az, a mi ki akar jönni, egyen

lö, taplós tapintású. -

407. K. Mikor szokott közönségesen ilyetén

aszög terheségtül meg szabadúlni az olyatén asz

szonyembar?
ny F,
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• F. Közönségesen a negyedik holnapban elö

re ment vér folyás után.
-

4o8. K. Szükséges e a bábáskodónak ebben

az állapotban valami különöset mivelni ? "..

F. Nem szükséges; hanem mindent a térmé

szetre kell bizni, és tsak a' vér folyást kell letsen

desiteni,
-

ÖTÖDIK szAKAsz.

A Bábaságnak Praktikájárúl.

- a.) A Szülésrül közönségesen

4o9. - K. Közönségesen a szüléseket hogyan

lehet fel osztani ? -

F. Természetes, és a természet rendén kivül

való nehéz szülésekre,

41o. K. Hát a természetes szüléseket hogyan

lehet fel osztani? -
-

F. Tökélletes, és tökélletlen való szülésekre,

41 1. K. Miképen lehet a természet rendén ki

vül való szüléseket fel osztani?

F. Könnyü, és nehéz szülésekre,

412. K. Hát a természet rendén - kivül való

könnyü szüléseket továbbá lehet é fel osztani?

- 6
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F. Igen is, tudniillik: magában könnyü, és

mesterségesen könnyü szülésekre. *

413. K. És a természet rendénkivül való ne

héz szüléseket hogyan lehet fel osztani ?

F. Ollyanokra, a' mellyekben sérthetetlen, és

ollyanokra, a' mellyekben sértö eszközökhez kell

nyúlni.
414. K. Miképen neveztetik az a szülés, a'

melly a rendes idö elött három négy holnapokkal

történik? -

F. Idétlen szülésnek (*)

415. K. Meg szoktak é élni az ilyetén mag

zatok ? -

K. Igen ritkán. Ha a hetedik, vagy a nyol

tzadik holnapnak a végével születik meg a mag

zat, hamarább meg élhet.

416. K. Miképen neveztetik az a szülés, a'

melly a rendes időntúl egy, két holnapal tör

ténik ?

F. El késett szülésnek (**)

417. K. Hány órák alatt szokott a magzatnak

meg szülése véghez menni?

F. Három, 6, 8, 20, 30, vsgy több kevesebb

órák alatt. \

* 1 -

(*) Foetus immaturi partüs. (**) Partus se

rotinus. . - * *
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418. K. Miképen hívattatik az a szülés, a'

mely kevés orák mulva megyen véghez?

F. Tökélletesen természetes szülésnek.

419. K. Hát ha 24, 3o óráknak el folyása

alatt történik meg a szülés mi neve akkor a szü

lésnek?

F. Tökélletlen természetes szülés.

42o. De ha az aszszonyember még a 3o órá

kontúl sem, vagy ha épen nem szülhet, akkor ho

gyan neveztetik az a szülés? -

F. A természet rendin kivül való szülésnek;

mert olyankor a mesterséges kéznek kell segite

ni a szülésen.
-

421. Mi tehát a kötelesége olyankor a bábás

kodó
aszszonyembernek ?

F. Esküvése szerént az a kötelessége, hogy

mindgyárást hirt adgyon vagy a megye Physicus

nak, vagy más belsöorvosnak, vagy pedig, ha

kéznél vagyon ; bábáskodó Seborvosnak ; és

tartozik azon kivül meg is hívni öket,

422. K. Mit kell elöre tudni egy bábáskodó

személynek, 's mirül elöre gondoskodni, ha szü

lendö
aszszonyembernek házához megyen ?

F. Elöre tudni és gondoskodni kell 1.) Hogy

a szülés alatt minémü eszközökre lehet szüksége.

2.) Hogy miképen kelletik a szülöaszszonyt a'

szülés elött el késziteni. 3.) Hogy mikor és hová

kellessék a szülés alkalmatosságával a szülö asz

szonyt helyhesztetni. 4.) Tudni kell a szülö fájdal

maknak az ö külömbségeket. 5.) Tudni kell, al.

hójagos hártya viznek az ö minémüeégét.

* * 6 *
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423. K. mellyek azok az eszközök, a' mellye

ket a gyermek szülőaszszony körül, a szülésnek

egész idején készen kell tartani ?

• F. Ezek : .1.) Egy szülö szék. 2.) Egy klistér,

vagy ha az nintsen, 's vélle bánni nem tud, egy

klistér hójag. 3.) Egy köldök metzö olló, és egy

köldök kötni való galantzotska. 4.) Egy pohár

tiszta viz. 5.) Egy kevés vaj, olaj, vagy más

avatlan zsir. 6.) Szálmiák spiritus. 7.) Hólt te

tem tinctura. (*) 8.) Székfüvirág. 9.) Mályva

herbathé. 1 o.) Meleg viz, és meleg bor. 11.) Egy

désza a szülö szék alá. 12.) Zsámoly. 13.) Kü

lönkülönféle ruha, tiszta rongy, a szülöaszszony,

kis gyermek, és a bábának a számára.

4”4. K. Mire való a szülő szék?

F. Arra, hogy könnyebben szülhessen a szü

löaszszony, z

425. K. Hát a klistér?

F. Arra, ha a szülöaszszonynak szorulása

volna, tehát kéznél lehessen! mingyárt vélle bán

ni, és a szorulásait fel szabadítani,

426. K. És a köldökmetzö ólló, a galantots

kával mire valók ? - * *

F. Arra, hogy a köldököt lehessen el metsze

ni, és a galantotskával meg kötni.

427. K. Hát a pohár tiszta viz mire való?

F. Arra, ha a gyermek veszedelemben va

gyon, hogy azonnal meg lehessen körösztelni,

(') Tinctura Castorei. -

*- ~*~*
-



Ö T Ő DIK SZAKASZ, . 85 ..

428. K. És a zsiradék? - - «

F. Hogy a nádra visgálásában lehessen hasz

nálni, és azután a szeméremre való borításokhoz

is hozzá adni. * *

429. Á. Hát a Szálmiak spiritus, hót tetem

tinctura, székfüvirág, és mályva herbathé mire

valók ? - - - . . . . . * :

» F. A környülállásokhoz képest a szülöasz

szonynak, vagy a gyermeknek fel éllesztésére,

a szorúlásoknak tágitásokra, klistérben; és a szü

lönek tisztulása alkalmatosságával, herbatélynak

szükségessek.

430. K. És a' meleg víz, és a meleg bor?

F. A meleg vizben a meg született gyermek

füröztetik, vagy a szülöaszszonynak a boritások

ra szükséges. A bort szinte a szeméremtestnek

boritásira kell készen tartani. -

431. K. Továbba: Mire való a dézsa ?

F. Az a szülöszék alá tétettetik, hogy a szü

löaszszonytúl el menendö vérbe folyhasson, azu

tán hogy a nádrapogátsát is belé lehessen vetni. -

432. K. És a' Zsámoly ? * •

F. Arra a bábaaszszony ül a szülöaszszony

elött.

433. K. Hát, a különkülönféle ruhák, rongyok

mire valók?

F. Mind ezeknek hasznát veszi a bábaasz

szony a maga részérül, a szülöaszszony, és a kis

gyermek körül. A maga részérül; tudniillik: ke

zének megtörlésére, a szülöaszszony körül; a'

szeméremnek borítására; a kis gyermek körül;

annak bépolázására. -

* *
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-

434. K. AMi értetödik a szülésnek az ö mun

kája által?
-

F. Az az idö pont, a' mellyben a szülöasz

szonyember a szülö igyekezetet érezvén magában,

a magzatet minden részeivel a világra szüli, az

az, midön a nádra a magzatot minden hozzá tar

tozó részeivel magátúl eltaszítya. (*)

6.) A Szülesrül különösen,

1.) A tökélletesere természeti szülésrül.

435. K, Vagynak é közönséges jelei a már

majd következendő szülésnek?

F, Igen is vagynak.

436. K. Melyek azok a jelek ?

F. Ezek: tudniillik: mjdön már az aszszony

ember a terheségének nyoltzadik holnapját hallad

mi kezdi, és a terhesége mint egy a kilentzedik

holnapra fordúl; ekkor a nádra a maga nagysá

gának legnagyobb mértékét el érte, a has a sze

mérem tsontoktúl fogva egészlen a köldöknek kö

zepéig, és a szívnek gödrötskéig a legnagyobb

mértékbe fel vagyon dagadva, a fattyú oldalbor

dák körül lévö hasnak a vékonyai tömöttek, a'

terhes személynek a lélekzete is megrövidül.

437. K. Melyek az elöjáró pósták a már kö

vetkezendő szülésnek ? -

*~*~*~*~*~*~*~*

(*) Explosio, ,
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F" Ezek : midön a nádra a maga nagyságá

nak legnagyobb mértékét el érte, leg ottan egy *

két héttel, nappal, vagy órával a szülés elött,

a has apródonként le kezd szállani a köldök fe

lé, és azt kipuposítya. Ekkor azután a fattyú

oldalbordák körül lévö has vékonyainak tömötsé

ge eltünik, és a terhesszemélynek a nehéz lé

lekzete is felszabadúl. Minthogy pedig illyenkor

a terheség inkább elöre a szemérem felé hajúl ;

a terhes aszszonyember is a járását többé nem

egyenesen, hanem hátra felé görbülve teszi. Ez

meg lévén, a szeméremnek nagy ajaki, és a lá

bak néha, meg kezdenek dagadni; a nádrahüvel

pedig bizonyos nyálkás nedveséget kezd magátúl

botsátani, a' melly naponként nevekedik; a ter

mészetnek is bizonyos ösztöne munkálkodván,

mert nyomja a teher a vizellö hójagot, a terhes

személyt, szokásán kívül is a gyakori vizellet,

és emészet le tételre ösztönözni. Ezen tsekély vál

tozások után, következnek azután a terhesszemély

re nézve fontossabbak, és érzékenyebbek; tudni

illik ! midön már közelit a szülésnek az órája,

tehát a terhesszemély leg föképen estve felé, és

leg többnyire a munkás személy, a munka után,

valami különös fájdalmat kezd érzeni a hasban ,

a' melly a' vékonyaktúl, a nádrának szája felé

megyen, a hol is gyenge eröt kivánó érzékeny

séggel eltünik.

438. K. Vallyon ez é az az idő pont, a'

mellyben a szülés bizonyosan nem sokára kö

vetkezni fog?

, P. Igen is. • . , 4,
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439. K. Melyik a további folyamattya a nem

sokára következendő szülésnek ?

• F. Ez, hogy az alatt az idö alatt, a még az

a gyenge fájdalom tart, kivált az elsöbbször szü

löknél, a terhes személynek az ortzája megszokott

pirúlni, az ajaka öszveszorúlni, és a mit ér a'hoz

ragaszkodni mind addig , még az az eröt kivá

nó érzékenység el nem múlik, elmulván pedig,

a terhes személy ismét az elöbbeni nyagodalmas

állapottyába viszsza tér.

44o. K. Hogyan neveztetik ez az állapot mes

terséges szóval ? * * *

F. Szülő fájdalomnak, és az ö gyengébb ér

zése végett elsöbbszer meg érzett szülő fajdalom

nak; (*) másképen elő járó fájdalomnak.

441. K. Mitsoda aszonyemberek szokták az a'-

„féle fájdalmakat kissebb mértékben érzeni ?

F. Azok, a' mellyek többször szültek, és azok,

a' mellyek lankatt testüek. - -

442. K. Nem szoktak meg tsalódni némely

aszszonyságok ezen fájdalmak által? -

F. Igen is hogy meg; mert többnyire ollyan

vélekedésben vagynak, mint ha már az volna a'

szülésnek az órája,

443. K. Mit szoktak ilyenkor a tudatlan há

Vák gondolni ? - -

*

*=Y-+-+– - - - -T==

*

*

*

-

- - -

|

(*) Dolores Praesagientes. ?ßßtben, "otauffe

6tnb« °ßcben, bít Steder, obct Stupfer.
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F. Azt, hogy ezen fájdalmak a valóságos

szülöfájdalmak légyenek. -

. : 444. K. Mit mivelnek tehát az ollyatén tudat

lanságokban ? -

F. Azt, hogy a szülendöaszszonyt, idön ak

elötte a szülésre kénszerítik, úgy hogy sokszor

egész éjjel és nappal elkínozzák az eröltetéssel.

445. K. Hogyan lehet leg inkább az ollyatén

tudatlanságrúl öket meg tzáfolni ?

„ F. Azzal, hogy sokszor az ollyatén terhes

személyek még sok napokat, - sött heteket eljár

nak a még valóságosan szüInek. - • / •

446. K. Ezen túl még mitsoda következése le

het ezen tudatlanságnak ? }

F. Az, hogy ez illyes bánásnak a módgya

még gyúlladást, és más rosz következéseket is

okozhat a szemérem részekben. -

447. K. Mit szokott az okos, és alkalmatos

bába az ollyatén esetekben máelni? . -

F. Azt, hogy elöször a Tousirozás, az az ké- -

zi visgállás által a' szemérem részeket meg visgál

lya, és abbúl ki tanullya, hogy meg vagyon e'

valóságosan a szülésnek az órája, vagy nintsen,

„448. K... Közönségesen mit veszem észre az

okos bába a szemérem részen akkor, ha a szü

lőaszszony közelit a szülö óráihoz ? -

F. Azt, hogy a nádra hüvelynek a bé mene

tele tágossabb mint rendessen szokott lenni, és

hogy rántzasódásai elölröl el tünnek, azután,, ,

hogy a hátulsó vége a nádrahüvelynek magos

sabban áll, hogy sem az elö vége,

* *

***
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449. K. Egyátalyában kell ezt érteni a sze

méremrül ?

F. Nem ; mert itten tsak a természetes szü

lendöségrül vagyon a szó.

45o. K. Tehát igy a bizonyosan következő szü

lés, a nádra hüvelynek változása által meg volna ha

tározva; de még is mindenekfelett ekkor mit veszen

az ember észre a nádra szájban ?

F. Azt, hogy a nádra szája, a' melly a'

terheségen kívül kemény, högyös, és hoszukás

szokott lenni, illyenkor meglapúl, megtágúl és

megvékonyodik,

451. K. Minémü szokott lenni a nádra szájá

nak nyilása ezekben a környülállásokban, kivált

képen az elsöbbszer szülendöknél ?

* F: A nádra szájnak nyilása másképen va

gyon az elsöbbszer meg érzett szülő fájdalmak

ban; (44o) és másképen a szülésnek utólsó órái

ban, midön tudniillik a szülendöségnek az utól

só pertze vagyon. Azoknál a személyeknél,

a' mellyek legelsöbbszer terhesek, még a szülen

döségnek az utolsó pertzén sem nyilik úgy meg

a nádrának szája, mint azoknál, a kik már több

ször szültek; mert legtöbbnyire a nádraszájnak

a nyilása úgy öszve szorúl, hogy a kézivizsgál,

lás által is, a gyenge hártyán kivül, semmi kerek

nyilást észre nem veszem az ember, * -

452, K. Alát azoknál az aszszonyembereknél,

a kik már többször szültek, milyen a nádra száj

nak a nyilása? "

F. Ollyatén személyeknél a nádra szájnak a'

nyilása egészlen másképen vagyon alkotva; mert

a gyakori szülés által a nádra száj úgy meglan



Ö T ö D1K szAKAsz. 91)

kad, hogy mindenhol egyarányosan nyitva marad,

egyszersmind annak a szélein találtatnak bizo

nyos egyenetlen felemelkedések. Máskor egy kis,

több, kevesebb egyarányos vastagságú, majd hús

formájú kolbászt is veszem az ember, észre a szé

lein, a melly végett gyakorta nehezen, néha ugyan

könnyebben, nyúlhatni bé a nádraszájába.

453. K. Hol lehetne a medenczében ezen nádra

szájának a nyilására akadni ? -

F. A közepén; és pedig leg inkább a far

tsont felé; mert mentül elöbbre tsügg a szülőasz

szonynak a hasa, annál hátrább húzza magát a'

nádrának a szája is, - -

454. K. Különösen mit lehet néha észre ven

mi a nádra szájában a szülendöségnek az idején ?

F. Azt, hogy majd ollyan formájú mint egy

töltsér, tudniillik : kivülrül széles, belülrül pedig -

keskeny, -

455. K. Mi fundamentombál lehet ezt állitani?

F, Abbúl, hogy a nádrának a nyaka minden

kor késöbben szokott megtágúlni, hogy sem a'

nádráuak a szája. -

436. K. Mit lehet kinyilatkoztatni akkor, ha

a” nádraszájának a nyilása olyan, hogy a vis

gálló újnak be menetelt enged ? -

F. Egy vékony és lankatt hártyát; a háta ,

megett pedig lobogó nedveséget.

457. K. És mitsoda nedvesség ez?

F. A gyermek víz,

+
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458. K. Hát a terhes aszszonyszemélynek meg

visgállása alkalmatosságával, mit talál az ember

abban a nedvesegben ?

F. Egy kemény, kerek, és a nyomásnak

ellent álló testet; melly is a magzatnak a feje.

- 459. K. Hol, és mihelyen fekszik abban a szü

lendö idö pontban a magzatnak feje ?

F. Még is a szélén a felsö kissebb meden

tze nyilásnak,

46o, K. Mit veszen az ember észre, ha a mag

zatnak fejét tapintya ?

F. Azt, hogy, de legfőképen, a hol sok gyer

mekvíz vagyon, a magzatnak feje fel felé moz

dítható, melly is a tapintás után az elöbbeni hel

lyére ismét le szál. -

461. K. Mitsoda következést húzhatunk ebbül

a szülésre nézve? - -

F. Azt , , hogy mentül mozdíthatlanabb a'

magzatnak feje, annál hamarább esik meg a'

szülés; úgy ellenkezöképen, mentül mozdíthatóbb

a magzatnak feje, annál késöbben lészen meg

a szülés. *

462. K. Mit lehet mind ezekbül ki húzni a jö

vendö szülésre nézve ? * : •

-» E. Azt, ha a bába tapasztalya, hogy a ter

hes személynek a belsö szemérem részeiben,

vagy az elsöbbszer meg érzett szülö fájdalmak

ban, az az a reája jövö szülő fájdalmakban, a'

tapintó ujjával meg nem érzi a magzatvíz hójag

nak felszülését, akkor bátran megmondhattya a'

várandó aszszonynak, hogy még a szülés nintsen
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a kezdetén; hanem hogy a várandóságban va

gyon. - • •

463. K. Mellyek tehát a különös meg ösmérte

tö jelek a szülendőségnek? -

F. Azok, ha a belsö szemérem részekben, és

a terhes személynek hasában ollyatén változások

történnek, hogy azok naprúl napra ki tetszhetöb2

bek, tudniillik: ha a nádrának a szája naponként

jobban és jobban ki nyilik, és azontúl úgy a'

nádrával, a medenczének üregébe le száll. To

vábbá: ha a szemérem részekbül, a' mint a' 437

szám alatt mondottuk, bizonyos nyálkás nedveség

kezd megindúlni. - - :

464. K. Mikor szokott igazi vége lenni a ter

hességnek ? - -

F. Az emberi nemnél, ha a nap járásának

az idejét veszszük, tehát a kilentzedik, ha pedig

a holdnak a járását számityuk, a tizedik hol

napnak az utólsó fertályában, és így 4o heteknek

az elforgásával szokott az igazi vége lenni a ter

heségnek. . . ~ *

465. K. Mikor vagyon tehát a szülésnek az

igazi kezdete? - - … -

F. Akkor, midön a szülö fájdalmak gyak*

rabban kezdik elö venni a szülendö azzszony

embert. * , * * * * *

466. K. Mi értetődik a szülő fájdalmak által?

F. Az a fájdalmas, és göntsös öszvehúzása

a nádrának, ágyék hártyáúak, és has inashúsok*

nak, a melly a szülö vagy is vajodó aszszonyt,

akarattya ellen is kénszeríti a lélekzetnek viszsz*
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*

-

|

tartóztatására, és a magzatnak kimunkállására,

's kitolására.

467. K. Hány féltek ezek a fájdalmak?

F. Háromféliek, tudniillik: valóságos, fat

#yú, és kevert szülő fájdalmak.

468. Mit értünk a valóságos fájdalmak által ?

F. Értyük azokat a fájdalmakat, a mellyek

a szülés alkalmatoságával az ágyéktúl a szemé

rem felé éreztetnek, továbbá: a' mellyek a' nád

rának a száját tágityák, ki nyityák; és ezeket a'

szülöaszszonynak is ki kell munkállami, azaz ma*

gának is eröt kell adni, hogy a magzat a szülö

részeken körösztül mehessen,
-

469. Á. Mi értetödik a fattyú fájdalmak által?

F. A terhességnek egyik, és másik idöben,

vagy néha a szülés közben és etlöte is azok a fáj

dalnak értetödnek, a' mellyek minden haszon nél

küI gyötrik a szegény szülöaszonyt, és a nádra

száján semmi nyilást nem tesznek, és azért ezeket

a vájodóaszszonynak nem is szabad ki dolgozni.

47o. K. Mit kell a kevert fájdalmak által

érteni ? • •

F. Azokat a fájdalmakat; ha a valóságos fáj

dalmakkal, a fattyúfájdalmak is együtt vagynak.

471. K.. Kell é, és mivel kell a fattyú fáj

dalmakat enyhiteni ?

F. A fattyúfájdalmakat igen is kell enyhi

teni; és az ö okaihoz képest különkülönféle mó

don, Úgy p. o. ha ollyan fájdalmak a szorúlás

túl, a vagy talán a szeleknek megrekedésétül

okoztatnak, ekkor székfü virágbúl készült klistért

kell adni, fellülrül pedig 6-8 kalánra való tiszta
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marhahús levest igyon a beteg; a' vagy egy ka

lán vízben, egyszer is mászszor is, 15–3o tsepp

fájdalmat enyhitö értzes tseppeket (*) kell adni

az ollyatén aszszonyembernek. Kivülrül lehet

még ördögszárral, vagy szeretsen dió virággal

kifüstölt meleg ruhákat rakosgatni az ollyatén asz

szonyembernek a hasára ; avagy ugyan azon

szerekbül, az egyikbül vagy a másikbúl lehet,

egy kis hegynyire valót a tüzes színre vetni, és

úgy reá állani a szülöaszszonynak ezen füstre,

Ha pedig a vérnek bösége akozná ezen fájdalma

kat, akkor eret lehetne nyitatni; azonban a belsö

orvosnak a hirével tsak. *

472. K. Sokáig szoktak é tartani a valóságos

szülôfájdalmak ?

F. Nem soká szoktak tartani, sött elejéntén

sokára is jönnek egymásra. - . *

473. K. Erössek é azok a fájdalmak, és ho

gyan változnak meg felramottyokban? »

F. Nem igen erösek; azonban mentül közé

1ébb járnak a szülés óráihoz, ámnál erösebben,

fájdalmasabban, gyakrabban, tartósabban szoktak

elö fordúlni, és akarattya ellen is kénszerítik a

vajodó aszszonyt terhének letételére.

474. K. A szülő, vagy vajodás fájdalmak

közt való kézivisgállásban, mit érez az ember a

szemérem körül? 4

*~*~*

(*) Liquor mineralis Hoffmanni, . . . .-

\
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F. Keménységet, és görtsös öszvehúzodást

a szeméremrészekben,

475. Miképen neveztetik ez az állapot mester

séges szóval?

F. Vajodás, vagy a szülés kezdete munká

nak (*). -

: 476. K. Hát abban az állapotban előfordú

*a fájdalmak hogyan hivatatnak ?

- " F. Vajodó, vagy a szülést kezdö fájdalmak

-nak (**) másképen valóságos szülés fájdalmaknak.

477. K. Mit talál az ember az újnnak visgá

lásával az afféle szülőfájdalmakban a tökélletes

sen természetes szülenáöségben?

F. Azt, hogy a nádrának a szája karika for

mára egyenlöen ki vagyon tágosítva; hogy a szü

löfájdalmak alatt ez a karika nyilás megfeszül

es jobban kitágúl; és hogy ollyankor a szülöasz

szony kénszerítetik a lélekzetnek viszsza tartoz

tatására, és a magzatnak ki és le felé való nyo

"mására; szinte ollyan formán mint a keményebb

emészetnek letételére. Továbbá: hogy a magzat

vízhójag ollyankor a magzatnak fejétül megfe

szül, és a nádra szájnak nyilásába nyomúl, és

szoríttatik. -

- 478. K. Mit lehet ezeknek a szülő fájdalmak

nak azon közidõpontyában észre venni, ha a fák -

, dalmak valamennyire meg szünnek ?

*~*~~~~~~-~*

(*): Signa incipientis partus. 2)48 $reifen,

ober bie angebenbt &burtshrbtít. (*) Dolores ad

partum• -
F
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F. Azt, hogy a magzatvíz, és a nádrának

a nyilása, a többi szemérem részekkel a vajodó

nak megtágúlnak.
-

479. K. Es ebben az állapotban mi következik

a szülöaszszonyra nézve ?
-

F. Kellemetes nyugodalom.

48o. K. Mit veszem észre a bába ezen köz idő

pontban ?
- » *

F. Azt, hogy már most világosabban veheti

ki a magza fönek a fekvését, a magzatfönek

a varrásait, annak a fejelágyát, és az életér

nek a verését. * * * *

481. K. Mit kell a magzatfönek a varrásai

és fejelágya vagy is fontanella által érteni?

F. Azon üreseget, mellyet a munkás termé

szet a magzatnak feje koponyáján hagyott - a

végett, hogy a szülésnek munkái annyival kön

- nyebben mehessenek véghez.

482. K. Mi haszna lehet még ezen üreségnek

nèmely szülésekben?

F. Az, hogy az erönek enged, és a fejet

megkisebbíteni segíti. * *

483. K. Mellyek a' fönekvarrdsai, - és mikepen
neveztetnek ?

- -

- F. Azok, a' mellyek a két faltsontokat gyen

ge hártya által öszve kötik , és neveztetik Ék

varrásnak; azok, a' mellyek ugyan azon a mó

don a homlok tsontot a két
faltsontokkal öszve

kötik; és koszorú, vagy is korona varrásnak ne.

veztetik; továbbá azok, a' mellyek a két faltson

tokat a nyakszírttsonttal öszve kötik, és Myak

szírt vagy is szögelet varrásnak hívattatik,

7
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484. K. Melyek a fönek lágyai a magzat

ban és miképen neveztetnek ?

F. Azok, a' mellyek a két faltsontoktúl, és

a homloktsonttúl formáltatnak, Élö föjlágynak

vagy is fontanelldnak; és az, a' melly a' két fal

tsontoknak és nyakszírttsontnak a szögeletében

találtatik kissebb a'vagy hátulsó fontanellának hi

vattatik,

485, K. Szükséges é bábának tökéllelessen ös

mérni a' magzat főnek varrásait, és feje lágyait

a fövel való szülésben? *

F. Igen is hogy szükséges; mert ezeknek a'

tökélletes ösmeretétül függ, a magzat fönek az ö

állását meghatározni.

486. K. Tehát sok függ a magzat főnek az ö

helyheztetésétül, vagy is állásátúl?

F. Igen is hogy sok függ; mert ha a fönek

hibás vagy félre való állása vagyon, akkor ítéletet

kell tudni hozni a bábának az iránt, hogy a szü

lés több é, vagy kevesebb órák mulva fog vég

hez vitetödni, és így hogy nehéz vagy késedel

mes szülés fog é lenni.

487. K. Mit lehet még a fönek lágygyárúl meg

jedzeni ?

F. Azt, hogy föképen az elö fejlágya, tsak

gyenge hártyával boríttya bé az agyvelöt, és hogy

ennek a megsértödése és megnyomása a kisded

nek halált is okozhatna.

488. K. Mikor telnek ki a fönek lágyai tsont

materiával?

F. Legtöbbnyire a második, vagy harmadik

esztendöre. *
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489. K. Mi következik ha a' magzatnak a fe

je az egyarányuság mértékében a' kelletinél na

&Joób , hogy sem lenni kellene?

F Az következik, hogy a fönek a' tsontyai

midön a szemérem részekben az által menetelben

vagynak, akkor egymásra hajlúnak, melly állapot

*es hegresedésnek mondatik. -

499. K: Mi által történik a fenek meghegye
4edése? - • • •

* A szülőfájdalmak által, és azon fönek bö

*ös üressége által, a melly ollyankor öszve szorúl.

- 491. K: Mitsoda természete *'*80'on kisseb mér

tékke a koponyatsontok 3szve tolodásának?

F. Ollyan, hogy az ékvarrásnak mentibe a'

föbörének rátzasodást okoz. - -

492. K. Mitsoda természete *agyon , ha na

87°âà mértékbe tólodnak öszve a' koponya tson

tok ? f - -

F. Ollyan, hogy akkor már valóságos föda

ganattá válik. -

493. A Hát a leg nagyobb mértékbe azonko

/*onyatsontok öszve ***odásának, mitsoda termé

*zete vagyon?

* Az, hogy ollyankor a fö ugy meg hegye

**dik, mint a süveg tzúkor. é

494 K. Miféle szülések okozák ezeket a törté

neteket ? *

* A tökélletlen természeti szülések, vagy a'

**yek igen hoszszan tartanak , és a mellyeknek

akadály tevődik, -

? *
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495. K. Szükséges é, hogy a főnek tson

tyai a tökéletesen természeti szülésekben is ösz

ve tolodgyanak ?

. F. Nem szükséges; mert a tökélletesen ter

mészeti szülésekben a fö kereken szokott e világ

ra jönni.

496. K. A koponyatsontok garádusonként va

ló öszvetoludásábúl, lehet é a nehéz szülendősé

geket gyanitani ? -

T. Igen is hogy lehet; és mentül hegyeseb

ben jön, annál késedelmesebb fog lenni a szülés.

497. K. Mennyi idö alatt kell a tökélletesen

termeszeti szülésnek el végezödni ?

F. Egy, két, vagy legföllyebb hat óráknak

elfolyása alatt,

498. K. Miképen folytatodik továbbá ebben az

idő pontban a szülés? -

F. Úgy, hogy a magzatnak feje mindég

tovább és tovább a medencze közép üregébül le

szál a medenczének kimenetelö üregébe.

499. K. Találkozik e itten néha valami aka

dály ?

F. Igen is találkozik; tudniillik : ha a meden

cze természet rendintúl vagyon, formálva.

5oo. K. Ha a magzat feje a medenczének

ezen tájikára jön, mitsodás változást szenved?

F. Azt, hogy a magzatnak feje, a szülö fáj

dalmak által, jobban és jobban elöre nyomúl ,

eleintén ugyan lassú, de azután serény lépések

kel az egészlenvaló körösztülmenésre hajul.
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. . 5o1. K. Hogyan lehet ezen változást ki tanulni?

• F. Úgy, hogy ebben az állapotban, ha az

új vizsgállással a nádraszáját megtapintya a bá

ba, azt veszi észre, hogy az végképen meglápúlk

's eltünt, és hogy a nádraszáj helyet egy nagy

nyiladékra talál, a' melly nyálkás és véres ned

veséggel vegyest mutatya ki magát. A magzat

nak vízhójaga is ebben az utólsó idö pontban

mindég nagyebodni kezd, és állandóan, a mel

lett, hogy egy kevés ideig kiállanak a szülöfáj

dalmak, feszülve marad.

502. K. Mi következik azután ?

F. Egy nagy szülöfájdalom után a magzat

víz búrognak, vagy is hójagnak felpattanása. En

nek a víznek a bö mértékétül azután lehet meg

tudni, ha vallyon többet kevesebbet egyenes állá

sa lehet e a magzatfönek, és hogy a szülés tö

kélletesen , vagy tökélletlen természetes fog e'

lenni. . -

5o3. K. A magzatviz mennyiségének ki fo

lyásával, hogyan lehet meg külömböztetni a tö

kélletesen , vagy , tökélletlen természetes szülen

döséget ?

F. Úgy, hogy ha a magzatnak a feje termé

szetesen jól vagyon helyheztetve, tehát akkor az

egész magzatviz egyszerre el nem mehet; mert

a fö az egész nádraszáját be fogja , ha pedig a'

magzatnak a feje félre áll; tehát akkor rés léven

a nádra száj mellett, a magzat viz egészlen ki

folyhat.

- 5o4. K. A' vajodás az az szülés közben, me

*vek az utolsó fájdalmak ?
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F. A borzasztó vagy is általható fájdalmak.(*)

5o5. K. Mitsoda történeteket lehet észre venni

az afféle fájdalmakban ? **

F. Azt, hogy ekkor a szülö fájdalmak sürü

ebben, és tartóssabban jönnek egymásra, mellye

ket a tagoknak reszketegése, és érezhetöbb fáj

dalom szokta követni. - -

5o6. K. Hát tovább mitsodás különös történe

tek adgyák még magokat elé az afféle fájdalmakban ?

F. Ezek; tudniillik: ollyankor az életér, a'

kézben hidegleléses mozgást mutat, az életérnek

verése kemény, és tellyes, a szemek tündökle

nek, a pofák, az ajakak, és az egész ábrazat meg

tüzesedik, az izzadság az egész testet el borittya,

a tagok, de leg föképen a térdek reszketnek, a'

vajodó borzadozik hideg nélkül , némellyek emé

lyegnek , söt okádnak is; mások a fogokat is ki

mokban tsikorgatyák, és még mások ájuldozások

ha, és nyavallya törésbe is esnek, másokban

az ábrazatnak vonásai ugy meg rutulnak, hogy

még a környülállók is majd kétségbe esnek, a'

szózat sivalkodó; néha, kivált az elsöbbszer szü

löknél, a fájdalom ollyan nagy mértékben vagyon,

hogy maid kétségbe esik a vajodó, és mind addig

még a legfelsöbb borzasztó , és már szenved

hetetlen garádusik fel nem megyen a fájdalom,

azután a szemérem ajaknak kötöje az alatt el sza

(*) Dolores conquassantes, signa finientis par

tus. 3)ic trfűittetnbcn, butdfdjmcíbenbe Beben.
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kad, és ugy elöre, és kifelé, a vérnek, és a'

magzatviznek folyása között, a természetnek

önnön munkájábúl, következik a magzat az egész

testével együtt. -

507. K. Mindenkor meg szoktak jelenni ezen

félelmes történetek?

F. Epen nem; mert vagynak és találtatnak

ollyatén aszszonyiszemélyek, a mellyek úgy

szólván minden érzékenység nélkül szülnek.

5o8. K. Már ha a szülés közben olyatén kel

lemetlen történetek adgyák magokat elé, mint az

okádás, nyavalya törés 's• a t. mit kell akkor

mivelni ? -
-

F. Ha a hányás ollyan mértékben vagyon,

hogy tartani lehetne a szülöeröknek elfogyásá

túl ; a'vagy talán a következhetö görtsöknek rosz

következésétül; ekkor 1o-2o tsepp hódtettem

tincturát, a'vagy egy két tseppel többet keveseb

bet, egyszer is mászszor is, két, három kalan,

de zsiratlan, marha hús lévben, langyosan kelle

ne itatni a szülöaszszonnyal, és ha a hányás

még is eröszakoskodna, azontúl lehetne még egy

két marok sót is melegen két ruha között, a szü

iöaszszonynak gyomorára tenni. Ha pedig a'

nyavalya törés bolgatná a szülöaszszonyt, akkor

a környülálláshoz képest, vagy eret kell nyitni

az ollyatén személyen, ha a vérnek böségetül

vagyon azon nyavalya törés, vagy azon fellyebb

említett tincturábúl kellene adogálni a betegnek;

ha a nagy érzékenységtül viseltetvén, törné a'

nyavalya egy valami személyt. És minthogy
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ezek már ollyatén esetek, hogy nem tanátsos, ha

a bába a maga esze után jár, szükséges

lészen meghívni az orvost, vagy bábáskodó Seb

orvost, hogy ö tölök lehessen meg érteni, mit

kellessék ezekben az állapotokban mivelni. Az

elájulásokban, szálmiák spiritusnak szagoltatásá

val, a'vagy etzetes ruhának az órra alá való tar

tásával, és ha vagyon fájdalmat enyhitö értzes

tseppeknek, a'vagy hód tetem tincturának, egy

nehány tseppeknek tzúkorra való tseppentetésé

vel, és a szájban való elolvasztásával, lehet se

gíteni az ollyatén aszszonyemberen. Sött a hód

tetem tincturát, a fellyebb említett mód szerént ,

marhahús lévben is haszonnal lehet adni. A két

ségben való esésekben bíztatni kell minden módon

a szülöaszszonyt.

5o9. K. Minémü részeknek az ő erejével me

gyen véghez a szülés ?

F. A nádrának, a has inashúsoknak, a le

helö eszközöknek, és az ágyékhártyának az ö

nyomásokkal. -

51o. K. Mi következik a gyermeknek meg szü

lése után ?- - -

F. Az, hogy attúl a szempillantattúl fogva,

(*) majd egy fertály óráig, néha több kevesebb

ideig, a szülöaszszonyban minden elöre ment fáj

dalmak megszünnek, a szülöaszszony eltsendese

dik, és az ábrázatyábúl nagy örömet lehet ki néz

ni. Ekkor a has is megkissebedik, a nádra pe

(*) Signa partus finiti.
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→

tya azon aszsonyemberben ?

"dig tsekély vér folyások között, golyóbis formá

ra viszsza, és öszve húzza magát úgy, hogy a'

szeméremhegye felett meg is tapintható, *

511. K. Sókáig tart e ezen kellemetes állapo

F. Néha nagyon kevés ideig; mert egy fer

tály, vagy több kevesebb idönek elfolyásával új

fájdalmak fogják elö a már megszült aszszonyem

. bert. -

512. K. Miképen neveztetnek azok az új fáj

dalnak ? -

- F. A szülés után való fájdalmaknak, máské

pen utó fájdalmaknak (*).

513. K- Mit kell az utófájdalmak által érteni ?

F. Azt a természeti munkát, melly által a'

nádra magát öszve húzza, és az elöbbeni állapot

ban helyhezteti,

514. K. Tehát a szülöfájdalmak az utó fáj

dalmaktúl külömböztetnek ? -

F. Igen is; mert a szülö fájdalmakban a náv

drának az ö erején kivül, még a hasinashúsok

nak, lehelö eszközöknek, és az ágyék hártyának

is kell munkálodni; de az utó fájdalmakban tsup

pán tsak a' nádra maga, és ne talántán a nádra

száj is munkálkodnak. -

* 515. K. Hát a tökélletessen, és tökélletlen

#ermeszetes szülés között vagyon e külömbség?

» F. Igen is vagyon; mert a tökélletlen ter

mészetes szülésben a magzatfönek nintsen meg

•–

(*) Signa partus secundinarum. Stad;wt5th,
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az igazi állása, a mint lenni kellene; emebben

pedig meg vagyon.

516. K. Tehát mi jussan számlályuk a tökél

letlen szüléseket a természetes szülések közzé ?

F. Azon, hogy valamint a tökélletesen ter

mészeti szülésekben a magzat fövel jön e világ

ra, szinte ollyan módon jön e világra a tökél

letlen szülésekben ; tsak azzal a külömbséggel,

hogy a medenczének az üregéihez képest, mintsem

meg az igazi állása a magzat fönek; hanem hogy

résút vagyon helyheztetve.

517. K. Miben áll még is a kettö között való

külömbség ?

F. Abban, hogy a tökélletesen természeti

szülésben, a szülést minden segítség nelkül önként

a természet elvégezheti; de emebben, noha esz

közök nélkül, szükséges még is a' mesterséges

segítség.

518. K. Tehát a tökélletlen természetes szülé

*ekben egyátallyában szükséges a segedelem ?

F. Igen is; mert a nélkül a szülö eröbül

könnyen kifogyhatna a vajodóaszszony, és így

mind magát, mind magzattyát a veszedelemnek

ki tehetné. -

519. K. Tudván mind ezeket elöre a bába asz

szony, tudniillik : hogy a tökéletesen természe

tes szülésben mitsodás történetek szokták magokat

elö adni, tudni kivánnám ; hogy a szülés előtt

miképen kell a szülöaszszonyt el késziteni ?

F. Ugy, hogy ha eljövendenek a szülö órák,

tehát akkor a' szülendöaszszony igen könnyen

legyen felöltözködve. A lábai ha dagadtak, vagy
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másképen dagadt erüek, azok térdik a szülésnek

végéik bepolyáztassanak. Ha ér vágás, a vagy

lágyitó klistér szükséges, akkor vitetesen véghez

mind a kettö, a' még a szülöszékbe nem ül a'

szülöaszszony,

52o. K. Mikor és hová kell a szülés alkal,

matoságával helyheztetni a szülöaszszont beszé

lyed elö ezt is? *

F, Midön a szülöaszszony benne vagyon a'

szülö óráiban, ekkor a bába, a szülöszéket hely

heztesse a szobának tágosabb helyére, a beteget

hadgya fel s alá járni tetszése szerént ollyan for

mán, hogy ha a fájdalmak ötet valahol megszo

ríttyák, akkor tartván egy valaki a térdeket, ál

jon meg azon a helyen , düljen a legközelébb

való falhoz, a'vagy akár miféle támadékhoz, ad

dig , még azok el nem mulnak. Midön pedig

már a fájdalmak annyira vagynak, hogy majd

egyik a másikát éri, a magzatvízhójag is fel

pattan , és a magzatnak a feje a' medencze üres

gébe bé ereszkedik 's be ékeltetik, és a bába is

az újjainak két izeivel a magzat fejét el éri 's ta

pinthattya; ekkor a szülöszemély ültetesen a

szülöszékbe, és többé, vagy tsak igen ritkán, a'

szülésnek végéig fel ne botsátasson. Ekkor lészen

helye a biztatásnak is, tudniillik : ha a fájdal

mak szorittyák, hogy a szülöaszszony el ne had

gya magát; és hogy ö is adgyon eröt a kimenö

ben lévö magzatnak. Azok az aszszonyemberek

pedig, a kik elöesésekkel, hirtelen való szülések

kel, vérfolyásokkal, ájulásokkal, nyavalya törés

sekkel terheltetve vagynak az ágyba szülyenek. -
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521. K. Mi következik az utó fájdalmakra?

F. A' nádra pogátsa az az a nádrának a más

sa, melly is meg lévén a szülöaszszony ezeknek

utánna már Gyermek ágyas aszszonynak mondat

tatik. -

522. K. Ha a nádrapogátsa nehezzen jönne

kifelé, szabad e' a rajta lévö köldök zsinornál

segiteni ?

F. Igen is, de nagyon gyengén.

523. K. A nádra pogátsának el menésével mi

szokott néha történni a szülöaszszonyokon ?

F. A sok vérnek elvesztésével el szoktak

ájulni.

524. K. Mit kell olyankor mivelni a bábás

kodóaszszonynak, illyetén szemelyekkel, ha tud

niillik el ájulnak?

F. Azt lehet mivelni, a mit a szülésnek

az ideje alatt történt ájulásban kell mivelni.

II.) A tökelletlen termeszeti szülesekrül.

525. K. Mit kell a tökéletlen természeti

szülés által érteni ? :

F. Azt a szülést , a' melly végezetével

ugyan természetes, hanem folyamatyában a'

természet törvényeitül többet kevesebbet eltávo

zik. -

526. K. Mitül szármozhatnak az ollyatén tö

kélletlen természeti szülések ? -

F. Attúl, ha a medenczének, a lágyszülö

xészeknek, vagy a magzatnak vagyon tökélletlen

alkatása, -
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527. K. Még is továbba: másféle hibáktúl nem

szármozhatna tökélletlen természeti szülés?

F. Igen is, másféle hibáktúl is szármozhat

még tökélletlen természeti szülés.

528. K. Minémü hibák lehetnének még azok?

F. A szülöfájdalmak , az egyébb szülöré

szek, és maga a szülöaszszony körül történhetö

hibák.

529. K. Melyik tökélletlensége a természet

nek e tárgyakban okoz leg nagyobb akadált a szü

lés alkalmatosságával?

F. Ha a két vagy mind a három elsöbbszer

elöszámlált hibája 's tökélletlensége a természet

mek, tudniillik: a' meßenczének, a lágyszülö ré

szeknek, és a magzatnak, egy szülendöaszszony

emberben öszve találkoznak.

53o. K. Ézek közzül a három tökélletlenségek

közzül, melyik után következhet meg is könnyebb

#zülés? -9

F. Azután, a hol tsupán a magzatban talál

kozik a hiba vagy tökéletlenség,

531. K. Hát az utóbi elöszámlált hibák tesz

nek e gátlást a szülésben?

F. Igen is tesznek, hanem legkönnyebben or

vosolhatok. -



1-10 HATODIK sz A K Asz.

-

HATODIK szAKAsz.

A medencze hibáival előforduló szüle

sekrül,

532. K. Hányféle hibák által lehet tökéletlen

természeti szülés a medencze hibái által?

F. Kétféle hibák által, úgymint: 1.) Ha a'

medencze igen keskeny. 2.) Ha a medencze igen

tágos.

a.) A medenczének keskenységében,

533. K. Ha a medencze igen keskeny vagy

rosz formájú, miképen teheti tökélletlenné a szü

lést ?

F. Úgy, hogy ollyankor a magzatnak feje,

vagy egyébb tagja, a medencze bémenetelében és

kimenetelében meg akadhat, és igy a szülés vagy

nagyon nehezen, és lassan, vagy épen véghez

nem mehet, -

534. K. Hogyan lehet megtudni azt, hogy a

medencze igen keskeny vagy rosz formájú ?

F. A terhesszemély, vagy szülöaszszonynak

kézi megvizsgállása által,
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•

535. K. Mit tapasztalhat olyankor a bábás

kodó mind a két esetben ?

F. Ha a medencze igen keskeny azt tapasz

talhattya, hogy ollyankor vagy a medenczének

bemenetelében, a fartsontnak elöhegye, és a'

két szeméremtsontoknak fölsö hajlása, vagy pe

dig a medenczének kimenetelében, a farktsont,

és a két szeméremtsontoknak alsó hajlása, a két

ülötsontokkal együtt nagyon bé, az általmerö felé

hajlanak. Ha pédig a medencze rosz formájú,

akkor a medenczének egyik vagy másik tscntyá

ban, a bé, vagy kimenetelben holmi felemelke

déseket, (*) az általmérö felé való béhajlásokat

lehet észre venni.

536. K. Mint lehet segiteni az ollyatén ese

tekben ?

F. Úgy, hogy mind a keskeny, mind a rosz

formájú medenczében a magzatnak fejét, az által

mérönek közepére kell igazítani. Ha pedig a'

magzat holtan volna a szülöaszszony embernél,

akkor emelöeszközzel, (**) vagy bábafogával

kell segíteni a magzat kijövetelén. Ha így nem

Iehet boldogúlni, akkor által kellene furni a mag

zatnak fejét, és részenként elszedni a szülöasz

szony embertül. Az új bábáskodómesterek, ez

illyetén esetekben, a szeméremtsontok közt lévö

széles portzogót vágják szét; hanem ez a módgya

a bábáskodásnak, azon kivül hogy veszedelmes,

kiváltképen a' holt magzatban, haszontalan is.

" (*) Tuberositates, (**) vects /
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537, K. Vagyon e még valami eset, a' mellye

a medenczének kimenetelében, a medenczét kesken

nyé teheti ?

F. Igen is vagyon. '•

538. K. Mellyik eset lehet az?

H. A fartsiknak mozdíthatatlansága.

539. K. Mikor eshet meg az, hogy a fartsik

mozdithatatlanná legyen ?

F. Akkor, mikor a kereszttsontal tsont mód

gyára öszvefórr.

443. K. Hát ollyatén esetben hogyan lehet se

giteni, hogy a magzat hováhamarrébb meg sza

badúllyon a nádrátúl?

F. Úgy, hogy a bábáskodó a mutató és kö

zépujjával érje el a fartsiknak hegyét. és azt va

lamennyire hátra nyomván a magzatnak fejét ki'«

lefelé igazítsa. „Ha igy meg nem eshet a segétség,

fogóval kell eszközleni a magzatnak világra való

jövetelét. -

541. K. Olyankor a bábáskodófogóval eshet

e valami szerentsétlenség, és miféle ? - -

F. Igen is eshet; tudniillik a fartsik kétté

törhet. -

542. K. Ha meg esik a szerentsétlenség, mi

képen kell a bajt azután megorvosolni ?

F. A chirurgiának regulái szerint.

6.) A medenczének tágoságában.

543. K. Ha a medencze rendin túl tágas, mi

féle szülést okozhat a szülőaszonyemberben ? "

- F.
i
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F. Késedelmes, kinos, és néha veszedelmes

szülést. - *

544. K. Miképen okozhat a tágas medencze

Átésedelmes, és kinos szülést? -

F. Úgy, hogy, tudniillik midön a nádra meg

akarna szabadúlni terhétül, tehát nem lévén sem

mi tartalékja a nádranyakának, és szájának, úgy

meg nyúl mind a nyaka, mind a szája a' nádrá

nak, kiváltképen az erössebb alkotásunak, hogy

a nádrának a szája inkább bezárodik, hogy sem

kitágúlyon. Sött néha a nádrának nyaka an

nyira meghoszszabodik, hogy a szemérembül is ki

tódúl. -

545. K. Miképen okozhat a tágos medencze

továbbá gyors, és veszedelmes szülést ?

F. Úgy, hogy a nádrának nyaka, vagy

szája, ha gyengébb alkotású elszakadhat, és a'

magzat váratlan is kieshet a medenczébül.

546. K. Miféle kárt okozhat az illyetén gyors

szülés mind az aszszonyemberben, mind a mag

žatban? -

F. Az Aszszonyemberben azt a kárt okozhat

tya, hogy ollyankor, azonkívül, hogy a közép

hús ketté szakadhat, ha a nádrapogátsa hirtelen,

és mintegy eröszakosan elváll a nádrátúl, vesze

delmes vérfolyás következhet, melly azután ha

1állal végzödhet el. - Sött ha a nádrapogátsa a'

nádrához, nagyon erösen hozzá ragadt, könnyen

megtörténhet az is, hogy a nádra kifordulást (*) |

•~~~~~~~~~~~~

(*) Inversio uteri.
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szenvedgyen. A mi pedig a magzatot illeti; azon

kivül, hogy különkülönféleképen megsértheti ma

gát, könnyen megtörténhet az is, hogy a köl

dökzsinor ketté, vagy épen a köldöknek feneké

bül kiszakadgyon.

547. K. Hogyan lehet meg tudni, hogy a me

dencze rendin túl tágos?

F. A terhes személynek vagy szülöaszszony

nak bábáskodó megvizsgállása által.

548. K. Miképen kelletik az ollyatén tágas

medenczének jelenlételében elejét venni a következ

hetö szerentsétlenségeknek ?

F. Azzal, hogy az ollyan szülöaszszony az

ágyban szülyen, es midön a szülöfájdalmak mun

kálkodnak, a fájdalmakat tsak gyengén dolgozza

ki. Továbbá: hogy ollyankor a hártyás hójagot

idönek elötte tsipje fel a bábáskodó; azután az öt

újját öszve tévén , legalább a fájdalmak alatt

tartsa a nádrának szája elött, és úgy hátrállya a'

hirtelen, és idönek elötte való szülést. A közép

húsnak elszakadását is úgy lehet meggátolni, ha

a bábáskodó ruhát tekervén a kezére, azt szün

telen az ellenkezö eröszaknak felfelé tartsa.
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4 szülöreszek hibáival eléforduló szü

lesekrül.

«-) 4 külsö lágyszülő részek hibáival,

549. K. Minémü tökéletlenségek, és hibák

*dhattyák magokat elé a külső lágyszülöre:

szekben ?

* Imezek, úgymint: 1.) Ha a két nagy és

két kis ajakak vízes daganatba esnek. 2.) Ha u

gyan azon ajakak véres daganatba (') vagynak.

3) Ha a két nagy, és két kis ajakak meggyullad

nak. 4.) Ha azon részek megfeszült alkotásuak,

mint p. o. az idösebb személyeknél, az elsö szü

lés alkalmatosságával szokott megtörténni.

55° Á. Mint kell az ilyetén esetekben akár

* ***lés elött, akár a szülés után segiteni ?

F. Úgy, hogy az első esetben borbúl, és

eloszlató füvekbül, (**) vagy fejér vízbül, (**)

kötéseket (****) kell készíteni, és a daganatra

lágymelegen szünetlenül rakosgatatni. Ha mind

*=*=*=*=

(*) Behimosis. . (**) Species-resolventes,

(**) Aqua vegeto-Mineralis. (****) fomenta.

| ! 8 *
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szek nem használnának, a dagatt részeket meg

kell köppölözni. Mások szerént vesikátort kelle

ne tenni ollyatén dagatt részekre ; hanem ez a'

módgya a gyógyitásnak, azonkivül, hogy kése

delmes, fájdalmas is nagyon. A második esetben

szinte úgy kell bánni, mint az elsöben , tsak

hogy még azontúl eret is lehet nyitni, a szükség

szerént, a lában. Ha mind ezek sükeretlenek,

ismét úgy, mint az elsö esetben, meg kell köp

pölözni a véres daganatot. A harmadik esetben,

a gyulladásnak az ö mértékéhez képest eret kell

nyitni, és belülrül hivesitö szereket rendelni;

külsöképen pedig lágyasztó, és nyálas kötéseket

javasolni. (*) Sött ollyankor is gyakorta , a'

gyullat részeket meg lehet köppölözni. A negye

dik esetben, a környülálláshoz képest, a terhe

ségnek az idején, egyszer vagy kétszer a kézeret

is meg kell nyitni, hogy azon feszült részek meg

lágyitassanak, az érvágás után pedig, gyakran

való lágyitó, és langyos, a szemérem testig érö

ferdökkel kell éltetni az ollyatén személyt. Mind

ezek felett olajos, és nyálas szerekbül készült

hígságokat is, a nádrahüvelybe, lágymelegen,

haszonnal lehet befetskendeztetni.
*

/3.) A' belsö lágyszülő részek hibáival.

551. K. A belső lágy szülörészekben, miféle

tökélletlenségek és hibák gátolhattyák, vagy nehe

zithetik meg a szülést folytában ?

(*) Fomenta emollientia.
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F. Ezek: 1.) A nádrahüvelynek keskenysége.

2.) A nádrahüvelynek öszvenövése. 3.) A ná

drahüvelynek gyulladás által valo feldagadása.

4.) A nádrahüvelynek húskinövése. 5.) A nádra

hüvelynek elöesése. -6.) A nádrahüvelynek meg

szakadása. 7.) A nádrahüvelynek megfekélyese

dése. 8.) A „nádrahüvelynek igen száraz alkotá

sa. 9.) A nádrahüvely szájának görtsel való ösz

vehuzása. - -

552. K. És ezen hibák valóban meggátolhattyák,

és megnehezíthetik a szülést? -

F. Igen is hogy meggátolhattyák ; sött gya

korta másféle bajt, és veszedelmet is okozhatnak.

*

* * * -

-

553. K. A' nádrahüv-lynek keskenysége mit

okozhat a szülésnek az idején ?

F. A nádrahüvelynek nagyobb kissebb kes

kenységéhez képest, késöbb, vagy épen megaka

dályoztatott szülést okozhat. -

554. K. Hogyan lehet segiteni az ollyatén ál

lapoton ? -

F. Úgy, mint a megfeszült alkotású ajakak

nak hibáiban. (55o). Mások elkészített spongiát

dugnak a terheségnek idején a nádrának hüve

lyében, hogy igy lassan lassan a szülésnek az

idejig megtágulyon a nádrahüvely.

* * * ,

555. K. Mitül nöhet öszve" hüvelly?

F. Az elörement nádrahüvelynek gyulladásá

túl, vagy másféle okokbúl, -

556. K. Mit okozhatna olyatén eset a szűlés

alkalmatoságával? -

-
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F. A szülést lehetetlenné tehetné.

557. K. Miképen lehet tehát segiteni olyas

állapotokban ?

F. Úgy, hogy ha a nádrahüvelynek öszvenö

vése a terheségnek idején észre vetetödik, akkor

úgy kell vélle bánni, mint az ajakaknak gyulladá

sában. Ha pedig másféle okokbúl származna a'

nádrahüvelynek öszvenövése, akkor az okhoz ké

pest kellene a kellö segedelmet elintézni. A szü

lésnek az idején pedig, hogy a magzatnak a feje

keresztül mehessen, nints más orvosság, hanem

hogy tsöves borbélyi eszközzel (*) metzés által

megtágítasson a nádrahüvely.
3%- -3° 3%-

558. K. Mi okozhattya a nádrahüvelnek gyul

\ladását, és feldagadását ?

F. A gyúllasztó okokon kivül, valami tsipös,

és frantzos nedvesség is okozhattya a nádrahüvely

"nek meggyúlladását, és feldagadását.

559. Miképen kell segiteni olyankor a bábás

kodó seborvosnak ?

F. Úgy, hogy ha a terhes személy terhes

ségének az idején panaszolkodik az illyetén hibá

rúl, tehát ollyankor a gyulladásnak az ö mérté

kéhezképest, a láb eret vágja meg a seborvos,

azután hivesitö szereket rendelyen. Különben az

okoknak az ö minémüsékhezképest kell a gyógyi

tást el intézni, és az ajakaknak gyúlladásában

(*) Stylus sulcatus,
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előadott segedelemhez folyamodni. (55o.) Ha pe

dig a szülésnek az ideje allat tapasztalódna ezen

nádrahüvelynek a gyúlladása, akkor szinte ugy

kellene bánni, mint a nádrahüvelynek öszvenövé

sében; (557) hanem illyenkor a nádra, vagy nád

rahüvel visgállásátúl örizkedni kell a bábáskodó

nak, nehogy nagyob gyulladásra vagy más bajra

szolgáltasson alkalmatosságot.

3* 3: 36°

56o. K. Mit kell a nádrahüvelynek húskinö

vése (*) által érteni?

F. Ollyan húsos daganatot, a' melly a hús

hoz hasonló alkotású materiábúl áll. -

561. K. Miképen osztatik fel ezen húskinövés ?

F- Függö és ülő húskinövésre.

562. K. Hogyan külömböztetnek ezen kétféle

húskinövések ?

F. Úgy, hogy a függö húskinövés ollyau

mint egy körtvély vékony gyükerö; az ülö húski

növés pedig széles gyökérrel nö ki a nádrahüvelbül.

563. K. Mit okozhat ezen hiba a szülésben ?

F. Azt, hogy a húskinövésnek az ö miné

müségéhez és nagyságához képest, a szülésnek

az idejét meg hoszszabithatya, és meg gátolhatya

564. K. Mi annak az orvossága?

F. Az, hogy a terhességnek az ideje alatt,

a chirulgiának regulái szerint kötéssel, vagy el

étetéssel vétessen ki a helyébül. A szülésnek az

idején pedig , ha a félre való nyomás által, a'

*-*

(*) Sarcoma.
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magzat el nem szülhetne, akkor, ha függő, meg

- kell kötni, és szokás szerént el vágni.

- 3: 3: 3%-

* 565. K. Mit kell a nádrahüvelynek előesése

(*) által érteni ?

F. Azt, midön a nádrahüvelynek belsöhár

tyája as aszszonyember szeméremtestébül ki esik,

és kitsügg.

566. K. Mit okozhat ez az állapot a szülés

alkalmatosságával? -

F. A magzatnak meg szülését késleltetheti,

vagy a magzatnak feje a nádrahüvelyt úgy öszve

rontsolhattya, hogy az a szülés után veszedelmes

gyúlladásba eshet." - -

567. K. Hogyan kell megorvosolni ezen hibát ?

F. Úgy, hogy a terhességnek idején az elö

esett részt a nádrahüvelybe viszsza kell tenni, és

azután nádratsapal (*) a hellyén megtartani;

azonban az ellágyúlt részeket erösitö szerekkel

meg kell erösiteni. A szülésnek az idején pedig,

ha ollyatén hiba elö adgya magát, akkor a szü

lést az ágyban kell elvégeztetni, és a szülés köz

ben az újjakkal viszsza tenni az elöesett részt, 's

addig visszatartani, még a magzat által nem me

gyen az ollyan elöesett részen, *

* * *

568. K. Mi értetődik a nádrahüvelynek elsza

kadása (***) által, és mit okozhat a szülés közben?

•~~~~~~~~~~

(*) Prolapsus vaginae. (**) Pessarium.

(***) Hernia vaginae, •
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F. Az a nádrahüvelynek a hibája, midön va

lami belsö tag P. O. a vég hurka, vizelöhojag,

a nádrahüvelynek meggyengült oldalait benyomja,

és igy a nádrahüvelében valami viszszavihetö da

ganatot tsinál. Azt okozhattya, a mit a nádra

hüvelynek elöesése okozni szokott. (566.)

569. K. Mi az orvossága ennek a hibának ?

F. A terhességnek az ideje alatt az, a mi az

elöesett nádrahüvelyben ; (567) hanem a szülés

alatt azonkívül, hogy a szülést az ágyban kell

elvégeztetni, a széket is, és a vizelletet, az elsza

kadásnak okához képest, hová hamarrébb klisté

rozással vagy . Catheterrel meg kell indítani, és

azután úgy bánni, mint a nádrahüvelynek elöesé

sében, -

34. 3: 3%-

57o. K. Miképen lehet meg ösmérni, hogy a' -

nádrahüvely fekélyes.

F. Látással, vagy tapintással, vagy a genye

tségnek kifolyása által.
-

71. K. Mitül támadhatnak vallyon ezen fe

kélyek ? -

F. Legföképen a tsipös, és frantzos nedves

ségektül.

572. K. Okozhatnak e valami kárt akár a'

szülö aszszonyemberben, akár a magzatban, és

minémü kárt okoznak ?

F. Igen is okozhatnak mind a két részrül;

és pedig a szülöaszszonyban azt, hogy minek

utánna a' magzat eröszakkal keresztül jön a má
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drahüvelyen, veszedelmes, és fájdalmas gyúlla

dásba eshet az egész nádrahüvely, a magzatban

pedig az a kár történhet meg, hogy azon tsipös

ragadványt, a nádrahüvelyen keresztül való me

nésében, könnyen elnyerheti a magzat is.

573. K. Hogyan lehetne mégis eltávoztatni

ezen roszszat mind a kétféltül?

F, Úgy, hogy a szülésnek az idején igen

gyakorta olájos, és nyálkás szerekkel ki kellene

" fetskendeztetni a nádrahüvelyt,

3%- 3% 34

574. K. Hogyan lehetne meg ösmérni, hogy a'

nádrahüvely igen száraz (*) alkotású ?

F. A bábáskodó megvizsgállás által; azon

kivül, ha semmi gyulladás a nádrahüvelyben

nem tapasztaltatik.

575. K. Mit nkozhat ilyetén állapot a szülés

alkalmatosságával ?

F. A szülést hátráltathattya; mert a nádra

hüvelynek sikos volta, nagyon szükséges a ren

des szülésnek munkáihoz.

576. K. Mint lehetne ezen a hibán segiteni ?

F. A zsiros és olájos kenetek által, vagy nyá

las gyakori befetskendezésekkel, és a meleg pá

rolások által.

34 3: 3*

577. K. Mint lehet meg tudni, hogy a nádra

hüvelynek a szája a sörtstül (*) öszve huzat

tatik ? -

(*) Siccitas vaginae. (**) Spasmus orificii

vaginae, -



HETEDIK SZA KASZ. 123

F. A bábáskodó megvizsgállás által.

578. K. Mit tapasztal olyankor a bábáskodó?

F. Azt, hogy a nádrahüvelynek , és a' vég

hurkának a szája erőszakosan öszvehuzódik.

579. K. AMi az orvossága az illyes esetnek?

F. Az, hogy ollyankor a szülöaszszonynak

egy kis pihenést kell engedni, és közben a kö

zéphústúl fogva egészlen a szemérem hegyig pé

pes, és lágyasztó meleg borboritásokat gyakran

felrakosgatni. Belülrül pedig fél verdung székfü

ves langyos herbatélt, 6–1o tsepp fájdalmat eny

hitötseppekkel, kell felszerpegtetni ollyatén sze

méllyel. Azonban a nádrának megvizsgállásátúl

is örizkedni kell. Ha mind ezek haszontalanok,

akkor a nádrahüvelynek száját fel kell vágni,

3%- -3% 38

580, K. Mifele hibái lehetnek a nádrának ?

F. A nádrának ezen hibái lehetnek, úgy

mint: 1.) A nádraszáj öszvenöhet. 2.) A nádra

száj meggyúlladhat. 3.) A nádraszáj elöeshet.

4.) A nádraszáj görtsösen öszvehuzódhat. 5.)

A nádra félre álhat. 6.) A nádra megszakadhat,

7.) A nádra elöeshet. 8.) A mádra kifordúlhat.

9.) A nádra elszakadhat. 1o.) A nádra meg

gyúlladhat. 11.) A nádra megfenesedhet. 12.)

A nádra érzékenysége megfogyhat. 13.) A nár

dra vérfolyást szenvedhet. -

#

3& 3* 3*

581. K. Mikor történhetik meg a terhesedés

èen , hogy a nádrának a szája öszve nyöjjen?
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F. Akkor, ha a fogantatás utan, a nádrá

nak a szája gyulladást szenvedet, vagy megfeké

lyesedett. - -

582. K. Hogyan lehet megtudni, hogy a nád

rának a szája öszve nött légyen ?

F. A bábáskodó megvizsgállás által.

583. K. Mit tapasztal ekkor a bábáskodó a'

nádrának a száján? -

F. Azt, hogy a legnagyobb szülöfájdalmak

között, a nádfának a szája semmiképen nem

nyilik, sött nyilást se érez; hanem a helyet seb

helyet, és vart veszem észre. -

584. K. Hogyan lehetne segiteni ezen a bajon?

F. Úgy, hogy olyankor a bábáskodó Sebor

vos elrejtet hegyes borbély eszközzel (*) a szülö

fájdalmak alatt, vágja keresztül a seb vagy var

nak a helyét; és ha ezután hamar nem követke

zik a magzatnak megszülése, forditással kell segí

teni a magzaton.

585. K. Hát ha a nádrának a szája nintsen

öszve növe, de nagyon kemény alkotású, akkor

mit kell mivelni?

F. Ha a baj a terheségnek idején tudva va

gyon, akkor eloszlató szereket kell rendelni; (**)

ha pedig tsak a szülés közben tudódik meg a hi

ba, akkor lágyasztó, langyos, és olájos fetsken

dezésekkel ,, párolásokkal kell forgolódni a szülö

aszszony körül.

*

(*) Culter occultus- (**) Solventia. \
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* * *

586. K. Mitül gyúlladhat meg a nádrának

szája ? - -

F. Attúl, a mitül a nádrahüvely.

587. K. Miképen lehet meg ösmérni ezen álla

potyát a nádrának ? |

F. A bábáskodó megvizsgállás által.

588. K. Mit tapasztalhat ekkor a bábáskodó

a' visgdllás közben?

F. Azt, hogy ollyankor a nádrának a szája

nagyon feldagadt, és hogy ollyankor, midön a'

bábáskodó hozzája érteti az újját, nagy fájdal

makrúl panaszolkodik a szülöaszszony.

589. K. miben áll a segedelemnek mivolta il

lyenkor ?-

F. Abban , hogy a lában azonnal az eret

meg kell nyitni, és hogy belsöképen, valamint

más egyébb terhes gyulladásokban, hivesitö sze

reket (*) kell rendelni; külsöképen pedig lágyitó,

langyos szerekkel kell fetskendezni a nádrának

száját. Többnyire ha terhes a gyulladás, úgy se

állhattya meg a terhesaszszony, hogy segitség

• után ne lásson a szülésnek órái elött, és azért a'

szülésnek az idején ritkán láthatni illyetén esetet.

Ha azonban a szülésnek órái között találkozna ol

lyas állapottya a nádraszájnak, szinte azt kellene

mivelni, a mit a szemérem részek körül történt

gyulladásokban mivelni tanítottam,

(*) Antiphlogistica.
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36 3: 3*

590. K. Mitkell a nádraszájnak előesése (*)

által érteni? - *

F. Azt, ha a maga üregébül láthatóképen

kimozdúl.

591. K. Mikor szokott a nádrának szája elöe

vésbe jönni?

F. Akkor, ha a medencze igen tágos.

592. K. Miféle kárt okozhat ilyetén hiba ?

F. Azt, a mit a medenczének a tágoságában

elé számláltunk. - /

593. K. Hogyan lehetne elejét venni ezen hi

bának ?

F. Úgy, a mint a medencze tágoságárúl va

ló tanitásban elé adtam. *

36. 3* 36 • •

594. K. Mint lehet meg ösmérni, hogy a nád

rának szája görtsmódgyára öszvehuzódott ?

F. A bábáskodó megvizsgállás által.

595. K. Mit veszen észre olyankor a bábas

kodó, midön a nádra száját meg tapintya?

F. Azt, hogy a nádraszája, a magzatnak

nyaka körül öszveszorúl, és a magzat nyakát

fojtya.

596. K: Mi kárt tehet ilyetén eset?

F. A szülést nem tsak hátráltattya; hanem a'

magzatot is megfojthattya.

597. K. Mit kell ilyenkor mivelni a babás

kodónak?

*

(*) Prolapsus orificii uteri.
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F. A környülálláshoz, és az okokhoz ke

pest, vagy lágyasztó pépes, és langyos boritáso

kat kell rakatni az illyetén szülöaszszonynak a'

szemérem hegye körül, vagy, ha a vérnek böv

sége okozza ezen görtsös öszvehuzodást, eret

kell nyitni azonnal; vagy pedig, ha a nagy ér

zékenységtül viseltetik , sáfrányos marhahús le

vest, vagy székfü virágbúl készült herbathélyt,

fájdalmat enyhitö 6–1o tseppekkel kell itatni az

ollyatén szülöaszszonnyal. Ezentúl a magzat

nak a feje, és a nádránakhüvelye közzé lehet

avatlan langyos zsirt, vagy olajat is fetskendez

tetni.

3* 3% 36- \

598. K. Mit kell a nádrának félre való állása

(*) által érteni ?

F. Azt a rézsunton való állását a nádrának,

a' mellyben a nádra, többet kevesebbet a me

dencze általmérö lineának közepe pontyátúl el áll;

és az egyik vagy a másik részére a medenczének

jobban hajól. Szóval: midön a nádra nintsen a'

medenczének a közepén.

599. K. Hogyan lehet a nádrának félre való

állását fel osztani ?

F. Tökélletes és tökélletlen való félre állás

ra. (**)

6oo. K. Mikzr tökélletlen a nádrának az ő

„félre való állása ?

(*) Histeroloxia. (**) Histeroloxia perfec

ta, et imperfecta.
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F. Akkor, ha nem a nádra; hanem tsak a'

nádrának szája (*) hajul el egy keveskét a meden

czének közép pontyátúl. -

6o1. K. Tehát mikor tökélletes a nádrának fel

re való állása ? -

F. Akkor, ha a nádra annyira félre hajol a'

medenczének középpontyátúl, hogy a medenczé

nek bémenetelében az egyik vagy másik tsontot

többet, kevesebbet el éri, és olyankor a magzat

is az egyik vagy a másik tsonthoz szorúl.

• 6o2. K. Hányféle lehet vallyon ezen tökéletes

Jélre való állása a nádrának ?

F. Négyféle, tudniillik : elöre a szemérem

tsontok felé, hanem ez ritkaság, és tsak a' görbe

hátú aszszonyemberekben szokott mégtörténni; há

tra, a kereszttsontnak elöhegye felé, és ez leg

gyakrabban, de legföképen a már sokat szülöasz.

szonyokban, történhet meg; oldalfélt, ha az

egyik vagy másik oldalfelé jobban hajol a nádra.

603. K. Mi oka lehet, ezen nádra félre állá

sának ? -

F. Az, 1.) Hogy néha a nádrának a pogá

tsája nem a nádrának közép, hanem oldalvást

való színéhez ragad. . 2.) Hogy némelly aszszony

emberek mindég az egy oldalon való fekvést ked

vellik, és így a nádrát arra az oldalra szaktat
tyák. • •

6o4. Miképen lehet ezen hibát meg tudni ?

f****

(*) Obliquitas orificii uteri,
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F. Úgy, hogy a külsö tekíntetre a has egy

felül kihajól, a másik felül pedig meglapúl. Ha

azontúl a terhes, vagy szülöaszszony bábáskodó

kézzel megvizsgáltatik; akkor azt lehet észre ven

ni, hogy a nádrának szája arra az ellenkezö rész

re vagyon hajúlva, a' melly felé hajlik a nádra.

Úgy p, o, ha a bal béltsont felé hajúl a nádra ,

akkor a szája a jobb béltsont felé tapintható; ha

pedig a nádra a jobb béltsont felé hajúl, akkor

a nádraszáj a bal béltsont felé tapintható 's a' t.

esetekben is a nádraszáj mindenkor ellenkezö fél

re hajólva tapasztaltatik. -

6o5. K. Hogyan kell segíteni illyetén eseteken?

F. Ekképen, tudniillik: a terheségnek és a

szülésnek az idején a szülöaszszonyt arra a rész

re kell helyheztetni 's fektetni, a' mellyen tapasz

taltatik, hogy a nádránakszája vagyon, és azon

addig nyúgodgyon, még a nádrának a szája kö

zép pontyára viszsza nem tér. Ha illyetén mó

don helyre nem jönne a nádránakszája, tehát ak

kor a nádrának a fenekét kell próbálni helyre

tenni. Ha így sem sül el a munka, tehát a két

újjal a nádraszáját fel kell keresni, és úgy kell

a helyrehuzást eszközleni. Ha pedig így sem le

het semmire menni, akkor a magzatot, ha ele

gendö tágassága vagyon a nádraszájnak , min

gyárt meg kell fordítani, és úgy eszközölni a'

magzatnak világra való jövetelit.

* 3%-

-3%-

606. K. Mit kell nádra megszakadásnak (*) mon

dani ?

(*) Hysterokele vel hernia uteri.

9

1––––––+ - - ~ ***

––~ *
~
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*

» F. Azt a hibát a nádrának, ha a maga he

lyébül ki megyen, és az ágyék gyürön az az a'

tojás .likon (*) keresztül az ágyékba golyóbis

módgyára le száll, és mint egy daganatot formál. .

6o7, K. Miféle szülést okozhat a terhes asz

szonyemberekben ? . .

-, F, Igen nehéz, és veszedelmes szülést.

6o8. K. Hogyan lehet meg orvosolni ezen ál

lapotot ?

F. Ha a bábáskodó Seborvos a terheségnek

az elején hivattatik, akkor mingyárt megpróbál

hattya a szakadásnak az az sérvésnek viszszaté

telét; melly is ha tökélleteségre ment, kar kö

tövel (**) kell a viszszaeshetö szakadástúl meg

menteni a nádrát. Ha pedig illyen formán el

nem érheti tzélját a bábáskodó Seborvos; tehát

a sérvést gyógyitásnak többi reguláihoz ragasz-,

kodgyon. A szülésnek az idején ha hívattatik

a bábáskodó Seborvos, akkor a magzatot meg

kell fordítani, és úgy eszközleni a szülést. Né

mellyek az ágyék gyürönek keskenységekben, a'

nádrának, mások a sérvésnek megmetzését (***)

javalják.

3% 3& 3:

, 609. K. Mit kell nádra előesésnek (****) mon

dani ?

(*) Annulus ingvinalis. (**) Bacherium.

(**) Herniotomia, (***) Prolapsus uteri.

*
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F. Azt a hibát a nádrának, ha a nádra,

vagy a nádrahüvelybe, vagy pedig a nádrahü*

velybül ki esik, és letsügg

- 61o. K. Mi oka lehet ennek a hibának ?

F. A nádrakötöknek ellágyulása, vagy a'

medenczének, felette való tágosága. -

61 1. K: Miféle szülést okozhat a megterhese

dett aszszonyémberben ?

F. Igen veszedelmes szülést: -

61 : K. Hogy kellene tehát jégíteni ilyetén

személyeken ?

F. A terheségnek az elején illyetén aszszony

embert hanyat kellene fektetni, és az újjal a ki

esett részt benyomni; azután a viszsza tett ná

drát nádratsappal a helyén megtartani. Azonban

az ellágyúlt részeket erösitö kötésekkel, erösitö

párákkal, fetskendezésekkel, és hideg ferdökkel

kellene orvosolni; belsöképen china héjjal éltetni

a beteget. A szülésnek az idején pedig úgy kel

lene bánni, mint a nádrahüvelynek elöesésében.

(567). - - - -

* * *

613. K. Mi értetödik a nádrának kifordulá

«a (*) által? * - -

F. Az a hibája a nádrának, midön a belsö

színe a nádraszáján kiesik, és a hüvelybe le

tsügg- - - -

614. K. Mikor szokott megtörténni ez a hiba

a nádrában ?

*~~~~~~~~~~~~

(*) Inversio uteri
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F. Akkor, midön a szülöaszszonybúl a' na -

-drapogátsa mint egy eröszakosan kihúzattatik.

615. K. Hogyan kell ezen hibát megorvosolni?

P. Úgy, hogy a kifordúlt részt, de nem …"

közepén, hanem a szélén, lassan lassan a nádra

szájában viszsza kell nyomni; és azután a helyre

tett részt nádrakoszorúval (*) fenn tartani; végté

re az ellágyúlt részeket külső és belsö erösitö sze

rekkel megerösíteni, a beteget azontúl sokáig ha

nyat fektetni. -

* * *
-

"616. K. Mit kell nádra elszakadásnak (**)

mondani ?

F. Azon hibát a nádrának kell nádra elsza

kadásának mondani, midön a szülés közben a'

nádra ketté szakad, -

617. K. Mi féle okokbúl szármozhat ezen hi

ba a nádrában ?

* F. Ezekbül: 1.) Ha a nádrának különösen

gyenge alkotása vagyon. 2.) Ha a nádra még a'

terheség elött, vagy alatta, sebes, fekélyes, tá

lyogos, vagy pedig frantos volt. 3.) Ha külsö

képen valami erö érte a nádrát. 4.) Ha a me

dencze igen keskeny, és a szülöaszszony nagy

eröt ád, az az, ha a szülö fájdalmakat ollyankor

igen erösen kidolgozza. 5.) Ha a magzatnak feje

igen nagy, a'vagy ha a magzatot a farkas görts

(***) bántya; mert olyankor a lábaival könnyen a'

*-

(*) Pessarium. (**) Ruptura uteri.

(***)Tetanus. - - " - ~ ,*
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nádrát ketté szakaszthattya. 6.) Ha a bábásko

dó vigyázatlanságbúl a kezét akkor, midön a

magzat már a nádraszáján, és a medenczének

kimenetelében vagyon, eröszakosan a nádrában

dugja. -

618. K. Hogyan lehet a nádrának elszakadá

sát meg ösmérni?

F. Ugy, hogy ollyankor elöre egy álló he

lyen , igen kemény, és szünetlen fájdalom támad,

melly után egy hirtelen való ropanást, és elpat

tanást lehet észre venni. Ez meglévén, a ke

mény fájdalom hirtelen el áll, és a magzat is,

a' melly már a medenczének az üregében tapínt

ható volt, viszszahuzódik, a szülöaszszony elá

Júl, és a nagy vér folyás között meghalaványo

dik; a kezeire és lábaira meghidegszik; utóljára,

ha segitsége nintsen, az életérnek sebes verése,

a görtsök, és tsúklások között elvesz, 's meg

hall, - -

619. K. Hát még honnan lehet továbbá meg

ösmérni a nádrának el szakadását ?

F. Onnan, hogy ollyankor a szülöaszszony

valami különös has égetésrül panaszolkodik, és

azt állíttya, mintha a magzat, a szívgödör felé

akarna felmenni: azon kivül : ha a bábáskodó

külsöképen megtapintya a szívgödörnek tájikát ,

a magzatnak némelly részeit világosan észre vehe

ti; ha pedig a kezével bényúl a nádrába, ekkor

a nádrát vagy minden magzat nélkül üresen,

vagy pedig tsak a magzatnak némelly részét, a.

nádrában lenni találja. •

•
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62o. K. Lehetne e ezen következhetö hibát a

nádrának elöre gyanítani? ~

F. Igen is lehetne.

621. K. Hogyan ? » . :

F. Úgy, 1.) Hogyha ollyatén okok mennek

elöre a szülésnek ideje elött, a' mellyek való

sággal a nádrának elszakadását okozhattyák. 2.)

Hogyha egy állóhelyen a nádrának kemény, és

Szünetlen fájdalom támad.

622. K. Mit kell tehát olyankor múvelni a bá

báskodónak, ha a gyanú fontos, a következhető

nádrának elszakadásárúl? -

F. Akkor hirtelen eret kell nyitni az ollyatén

szülöaszszonyon, a fájdalmaknak kidolgozásátul

pedig egy általjában el kell tiltani, továbba: azon

legyen a bábáskodó seb - orvos, hogy hová ha

marébb a magzatnak az ö fekvéséhez képest,

vagy fordítással, vagy pedig bábáskodó fogóval

segitsen a magzatnak ki jövetelén; melly is, ha

szerentsésen véghez vitetödött, a nádrapogátsá

nak el vétele után, a szülöaszszony úgy orvosol

tasson, mint más féle veszedelmes gyúlladásban.

623. K. Hát ha a nádrának elszakadása már

meg történt légyen, akkor hogyan kell segíteni

mind a szülőaszszonyon, mint pedig a magzaton?

F. Ekkor, abban a szempillantatban, a' melly

ben tudniillik észre veszi a bábáskodó Seborvos ,

hogy az el szakadása a nádrának már meg tör

tént légyen, a kezével nyúljon a' nádrában, és a

magzatot ha utón éri, húzza viszsza a nádrába,

és fordítással' kifelé segitsen rajta, ez meg lévén

a nádrapogátsátúl szabadítsa meg a nádrát. Azu

* ,
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tán ujjabban nyúljon a nádrába, és ha a nádrá

ban, a hasüregnek valami részei, p. o. a beleg,

bétódúltak az üregében, azokat tolja vissza a ma

gok helyeire, és azután a gyermekágyassal úgy

bányon, mint afféle veszedelmes gyúladásban keli

bánni. A nádrasebének öszve forrását a termé

szetre kell bizni; ha azonban a vérzés által vala

mi különös daganat formáltatott, azt fel kell vág

ni. Ha pedig a nádrának elszakasztásával a bábás

kodó Seborvos a magzatot utón nem érhetné, úgy

hogy elébb a has üregbe által szakadna, ekkor

mintsen más mód, mint azon a helyen a'hol a'

magzatnak fekvése észre vetetödik, egy hét hüvelk

ni metszést tenni a hason, és úgy ki venni a mag

zatot, a vágást pedig a Chirurgiának az öregulái

szerént a vértül ki tisztítani, és ragasztó flastro

mokkal, pola kötésekkel (*) öszve szorítani. A'

nádrának a sebje itten is tsak a természetre bi

.zattatik.. - -

624. K. Vagyon e még valami eset , a' melly

a nádrának el szakadásával megegyez ?

F. Igen is vagyon. - • •

625, K. Melyik az az eset ?

F. A nádra hüvelynek az ö elszakadása,

mert a nádra szakadásban is majd azok a jelek

találtatnak 's észre vehetök; a' mellyek a nádrá

nak elszakadásában találtatnak, 's észre vehetök.

626. K. Miképen külömböztetnek tehát egy

mástúl ezen megtörténhetö hibák ?

F. Úgy hogy 1.) a nádrának az ö elszakadá

sa igen ritkán, a nádra hüvelynek el szakadása

ped g gyakrabban történhet meg. 2.) Hogy a'
~~~~~~~~

(*) Fasceae.
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nádrahüvelynek elszakadásában tsak a töve vál

lik el a nádrátúl; mellyet a' bábáskodó Seborvos

tapintással észre vehet. 3. Hogy a magzat ollyan

kor meg marad a nádrában és a has üregbe nem

szakadhat. -

6*7. K. Mikor szokott a nádrahüvelynek el

szakadása meg történni ?

F. Akkor, ha 1.) a magzat rézsút fekszik a'

nádrában, 2.) Ha a bábáskodó vigyázatlanságbúl

eröszakosan akar bé nyúlni a nádrába, és a mag

zatot viszsza tolni. -

628. K. Hát ilyenkor hogyan kell segíteni a

magzat ki jövetelén, és a szülöaszszonynak a'

baján ?

17. Úgy, hogy a bábáskodó a magzat után

nyúlván, azt lábaival húzza ki. A szülöaszszon

nyal pedig, a nádrapogátsának el vétele után, úgy

kell bánni, mint a nádrának (623) el szakadásá

ban tanittatott. – Azonban mind a kétféle eset le

többnyire halálos szokott lenni. - -

* * * * *

629. K. Mit kell a nádrának az ő meg gyúl

Jadása által érteni ? -

F. Azon fájdalmas érzékenységet, mellyet érez

az aszszonyember ollyankor, midön a nádva a'

szeméremnek hegye felett kézzel meg illettetik; és

ha a beteg azon túl hideg borzadásokat, szomjú

ságot, és nyughatatlanságot érez; azonban az élet

er is sebessebben, keménnyebben ver, és ha á

beteget még a hányás is ingereli.

63o, K. Mikor szokott a nádra meg gyúl

ladni ? *
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F. A nehéz, és tartós - szülésekben, vagy ha a

nádrával való bánás nem annak módja szerént,

ha nem gorombáúl megyen véghez.

631. K. Hogyan kell orvosolni az illyetén meg

gyúllatdt nádrát ? -

F. Úgy mint minden egyébb terhes gyúlladá

sokat, tudniillik azonnal az eret meg kell nyitni,

és mértékben el venni a vért, mellyet tsak ha

mar, a gyúlladásnak mértékéhez képest meg kell

ujjitani. Azontúl külsö és belsöképen hivesitö sze

reket kell rendelni. Ha pedig a magzat még a'

szülöaszszonynál volna, és még is mind ezekre

nem tágulna a nádrának meg gyúlladása, akkor

kétségben lévén a szülöaszszonynak az élete, a'

magzatot forditással mentül hamarébb el kell ven

ni a szülöaszszonytúl."

632. K. Mikor lehet azt mondani, hogy a nád

ra meg fenesedett ? (*) *

F. Akkor 1.) Ha a nádrának meg gyúlladása

még a terhesség alatt elöré ment, és a szülésnek

az idején a szülöaszszonynak a szemérmedög sza

got botsájt magátúl, 2.) Ha a nádrahüvely szél

daganatba (**) vagyon. 3.) Ha a hasüreg a szél

tül fel fúvódik (***) 4.) ha a szülöaszszony az

ágyékaiban égetö fájdalmakrúl panaszolkodik; és

5.) Ha mindúntalan ájúldozik. 6.) Ha az életér is

azontúl sebesen és egyaránytalan ver. 7.) Ha még

a kezeknek és lábaknak, azon kivül hogy a szü

*

/

(*) Gangrena uteri. (**) Emphysema,

(***) Meteorica intumescentia,
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löaszszony már hidegen izzad, hidegsége is hozzá

járúl? - -

633. K. Mit lehet reményleni ilyetén esetben ?

F. Bizonyos halált.

634. K. Még is mit kell a szülöaszszonnyal

és a magzattal illyes veszedelmes környülállások

ban mívelni a bábáskodó Seborvosnak ?

F. Azt, hogy ollyankor külsö és belsöképen

kámphorral, és borral bö mértékben forgolódgyon

a szülöaszszony körül. A' magzatot pedig men

tül hamarébb forditással, vagy bábáskodófogóval

meg kell szabadítani veszedelmétül,

+ -3% 34.

635. K. Mikor mondatik, hogy a nádrának

megfogyott az ö érzékenysége? (*)

F. Akkor, midön az ö alkotásában az indít

hatóság kissebb mértékben találtatik, mint sem

kivántatik a szülésnek végre viteléhez. Ha az

indíthatósága a nádrának végképen elmúlik, ak

kor nádra szél ütésnek (**) kell mondani a hibát.

636- K. Hogyan lehet meg tudni, hogy a nád

rának az ö érzékenysége meg fogyott légyen ?

F. Úgy, 1.) Hogy ollyankor a szülöfájdal

mak nagyon kitsiny mértékben tapasztaltatnak,

és hogy azok nem elegendök a nádraszájnak ki

tágitására. 2.) Hogy a szülés illyenkor igen ké

sedelmesen megyen véghez, 3.) Hogy a szülés

után a nádra nem huzódik öszve golyóbis mód

gyára, hanem tágosan és laposan marad.

(*) Atonia vel paralysis uteri (**) Paralysis uteri.

/
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637, K. Mit kéll tehát egy bábáskodóSeborvor

nak illyetén esetben tselekedni mind a szülöasz

szony, mind pedig a magzatnak részérül?

\ F. A szülöaszszonynak hasát ollyankor szá

raz, és izgató füstökkel szüntelen vakartsáltatni

kell, ezentúl salmiák spiritusból és faolajbúl ké

szített irral a hasat megkenetni. Ha az érzékeny

ség nagyon megfogyott volna, tehát ekkor a ke

reszt tsontra vesicátort is tenni lehetne. Belsöké

pen erösítö és izgató szereket kell rendelni, mint

a millyenek chinábúl, fahajbúl, és fahaj tinctu

rábúl, a szegényebb , sorsú aszszonyembereknél

pedig, az olasz úti fü viragbúl (*) készitetnek,

Ide járúl a jó borral való élés is. Ha mind

ezekre a világra nem jöhetne a magzat, ekkor

fordítással, vagy bábáskodófogóval , (**) vagy

emelövassal kellene izgatni a nádrát, és úgy se

gíteni a magzatnak kijövetelén,

+ 3: 3*

638. K. Hányféle lehet a nádrának vérfolyá

sa a terhes, vagy szülöaszony emberben ?

F. Kétféle, tudniillik: 1.) Hószámos, és 2.)

Hószámon kivül való, úgymint: mikor a terhe

ség alatt, vagy a szülés közben, a nádrapogátsa:

elváll a nádrátúl. -

639. K. Hogyan lehet meg örmérni a nádrá

nak az õ vér folyását a terhességnek, vagy a szü

lésnek az idejét, hogy hószámos vér legyen ?

.(*) Arnica. (**) Vectis.
-

-

/ -
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F. Úgy, 1.) Hogy semmi ok nem adatott a'

nádrapogátsának a nádrátúl való elvállásra. 2.)

Hogy a vérfolyás abban az idöben, és ollyatén

szokott móddal támad, mint a midön a hószám

rendesen eléjönni szokott. 3.) Hogy az ollyatén

állapotban, mint a minémü terheség, és a mag

zatszülés, a hószámos vér tsak egy két, legfel

lyebb három napon tart; és hogy az is napjában

alig mutattya magát egyszer kétszer. 4.) Hogy

az ollyatén vér, inkább úgy mondatni a savó

hoz, hogysem a vérhez hasonlítható. 5.) Hogy

illyenkor a nádrának megvisgállása alkalmatossá- ,

gával, a nádrának a szája bézáródva találtatik,

és a vér a nádrának a szája által tsak szivarog

va jön ki. -

64o. K. Hát ha a nádra pogátsának a nádrá

túl való elvállásátúl támad a vérfolyás , hogyan

lehet meg tudni ? -

F. Könnyen; mert azontúl, hogy a hószá

mos vérfolyásának a jeleivel meg nem egyez az

illyetén vérfolyás, még azt is tudni kelletik,

hogy az a vérfolyás, melly a' nádrapogátsának

a nádrátúl való elvállásátúl ered, nem egy két

nap, hanem 8-14 napokig is eltart; és hogy az

a vér nem savó szín módgyára kevés; hanem se

tét veres bársonyszín formával bömértékkel ta

pasztalható. Mind ezek felett, ha a bábáskodó

a nádrának, a száját megvisgállya, többet keve

sebbet azt nyitva lenni találja.

641. K. Hányféleképen válhat el a nádrapo

gátsa a nádrátúl? -
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F. Kétféleképen, tudniillik: a nádrának fene

kétül, vagy pedig, ha oda mött, a' nádrának a'

szájátúl. - -

642. K. Mi kárt okozhat a hószámos vérfo

lyds, és hogyan kell orvosolni?

F. Semmi kárt. Azonban ha észrevetetödik,

jó az eret megnyitatni, és az ágyban tsendesen

nyugodni egy két nap, - -

643. K. Hát ha a nádrapogátsának a nádrá

túl való elvallása végett indúl meg a vérfolyás,

mit okozhat a terhes vagy szülöaszszonyember

ben ? -

F. A terhesaszszonyemberben idönek elötte

idétlen; a szülöaszszonyemberben pedig halállal

végezhetö szülést.

644. K.. Hogyan kell e két esetekben mint az

anyán, mint a magzaton segíteni ? -

F. Úgy, hogy azonnal, ha még sok vér el

nem folyt, vágattason meg a karnak vérere; azu

tán a hasra, az ágyékokra, és a szeméremre vi

zes etzetbül (*) készült hideg boritásokat kell

gyakorta rakosgatatni; ezentúl belsöképen sálétro

mos moudola tejet rendelni. " Ital gyanánt pedig

a tiszta, vagy tzitromos, vagy gálitzkö spiritus

sal (*) megsavanyított kútvízet lehet megenged

ni. Ha azonban a sok vérnek elvesztésétül az

ollyatén személy hanyatlana erejében, és mind

ezen elé számlált orvosságoktúl semmiképen nem

tsillapodna a vérfolyás, s ekkor minden 4 órában

(*) Oxycratum. (**) Spiritus Vitrioli. *

z
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2o-3o tsepp fahajtincturát, egy kalán tiszta víz

ben kellene vetetni a beteggel. A nádrahüvelyt

pedig, minden módon azon fentemlített etzetes

vízben béásztatott rongyokkal ki tömni gyengén.

Ha mind ezekre, és a vérnek minden megtsilla

podása mellett, még is a vér el nem állana, söt

az idétlen, vagy rendes szülésben a hártyáshójag

erönek erejével kifeszülne, ekkor a' hártyáshójag

feltsipésével, és a hártyáshójag víznek kifolyásá

val kellene próbálni a vérnek elállitását; annyi

val is inkább, hogy ollyankor a nádra megtágí

tatván, jobban öszvehúzhattya magát. Ha így sem

Hehetne boldogúlni, akkor a melly részét az idét

lennek elérheti a bábáskodó Seborvos, azt fogja

meg, és húzza ki az egész idétlen magzatot. A'

megért magzatban pedig forditást kell tenni, és

úgy kihúzni. Mind ezek meglévén, a vért tsil

lapitó és erösitö szereket azon a módon, a mint

elébb mondottam, minden szorgalommal folytat

ni kell.
- -

645. K. Hát a magzatnak megszülése után,

történhet e valami veszedelmes vérfolyás ?

F. Igen is történhet.

646. K. Mi okozhattya a szülés után a ve*

szedelmes vérfolyást ? - -

F. Okozhattya 1.) Az ellágyúlt, és elgyen

gült nádra, 2.) Ha a nádrapogátsa félig elválva

hátra marad. 3.) Ha a nádrapogátsa eröszakos

san kihúzattatik.

647. K. Hogyan orvosoltatik?
-

F. Úgy, mint azelább alá adott vérfolyás,

(644)
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A terhes nádrában találtató részek hibái

val eléforduló szulesekrul

•2) A magzat hibáival

647. K. A magzat részirül hány féle hibák

lehetnek ? ,

F. Hét féle hibák,

648. K. Mellyek azok a hibák számláljad elő?

F. Ezek: a.) Ha a magzatnak feje igen nagy

2.) Ha a magzatnak két feje vagyon. 3.) Ha a'

magzatnak feje vizes daganatban nagyra nö. 4.)

Ha a magzatnak a feje félre áll. 5.) Ha a mag

zatnak igen széles vállai vagynak. 6.) Ha a mag

zatnak hasa víz korságos. (*) 7.) Ha a mag

zat roszszúl helyheztetik. - *

36. 3: +

649. K. Mikor lehet mondani azt, hogy c'

magzatnak a feje igen nagy ?

F. Akkor, midön a medencze jó formájú, és

a magzatnak feje akkora, hogy a medenczének

általmérö lineája meg nem egyez az egyarányuság

*-~

**
-

<*) Ascites.
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mértékében, (*) és mindenkor nagyobb a meden

czének általmérö lineánál. Szóval ha a fö na

gyobb, mint sem a medencze üregének be 's ki

menetele. -

65o. K. Mit okozhat az igen nagy fö a' sza

dö aszszonyemberben ?

F. Nehéz, és néha lehetetlen szülést.

651. K. Hogyan lehet meg tudni, hogy a mag

zatnak természet rendéntúl nagyobb feje vagyon ?

F. Ekképen: 1.) Ha a medencze jó formájú.

2.) Ha a nádrának nyaka, és szája a szülöfáj

dalmak között magosabban vagyon hogy sem len

ni szokott. 3.) Ha a szülöfájdalmak alatt, min

den egyébb jó helyheztetésében a magzatnak még

is a fö igen lassan jön kifelé. 4.) Ha a magzat

víz nagyon kevés mértékben vagyon. 5.) Ha a'

két faltsontok nagyon együvé szorúlnak. 6.) Ha

a fö nagyon megnyúl. 7.) Ha a medenczének

bémenetelében, vagy kimenetelében, a magzat

nak feje úgy megakad, hogy még tsak az újjat

sem lehet a fö és a nádrahüvely közzé dugni.

652. K. Hogyan kell az illyetén esétben segí

teni mint a szülöaszszonyon, mind pedig a mag

zaton ? -

F. Úgy, hogy a magzatnak feje emelöesz

közzel, vagy bábáskodófogóval húzattason ki a'

medencze üregébül. Ha annyira berekesztetett

(**) a magzatnak feje, hogy azt a bábáskodó esz

(*) Proportio. (**) Inclavatio.



NYO LTZ A DIK. SZAKASZ, 145

közökkel meg nem lehetne fogni, ekkor, ha élet

ben vagyon a magzat, császármetzés által kell,

kivenni a magzatot. Némellyek a széles por

tzógónak szét vágását javasollyák; hanem ez a'

segedelem módja, azonkívül hogy veszedelmesebb

az elöbbeninél, de haszon nélkül való is; mert

azzal a medenczének az ürege semmiképen tágo

sabbá nem leszen. A Császármetzésben okozott.

sebet pedig úgy kell orvosolni, mint a nádra el

szakadásában (623) eléfordúlt metzésben. Ha pe

dig a magzat holtan vagyon a nádrában, ekkor

bábáskodófúróval (*) által kell fúrni a magzat

nak fejét, és úgy a fogóval kihúzni. : A kettösfe

jü, és a vizesdaganat által igen megnött magzat

fö szinte úgy ösmértetik meg, és úgy kell vélle

bánni, mint az igen nagy gyermek fönek tanitásá

ban itten eléadódott, azzal a külömbséggel mind

azonáltal, hogy az vizesdaganatban, a' visgállás

közben, az vetetödik észre, hogy a két faltson

tok nagyon elállnak egymástúl, és hogy az illye

tén daganatban mint egy kolbásos feldagadások

éreztetnek; melly is néha a természettül, vagy

a bábaeszközökkel való kivétel között felpattan,

és úgy következik a magzatnak megszülése.

34. 3& 3*

654. K. Hányféleképen álhat a magzat feje

félre? : -

F. Négyféleképen, tudniillik : elöre, hátra,

és a két oldal felé,

*~~*~~*~*

(*) Perforatorium. - - ~ ~ ~

16
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655. K. Mit okozhat a félre álló fö a sza

lésnek idején ? - -

, F. A szülést elkésleltetheti.

656. K. Hogyan segíthet a bábáskodó illyetén

hibán ? -

* * F. Úgy, ha a két újjával a fö, és a ná

drahüvely közzé benyúl, és a fejét a medenczé

nek a' közepére igazíttya. * *

* *: 3* 3& 3°

657. K. Midön a szülés a magzatnak széles

vállaival történik, akkor mi történhet, és hogyan

kell segíteni ?

F. Akkor a fö ugyan kijöhet, hanem a vál

lakkal felakadhat. Ollyankor tehát mind a két

kéznek a mutató, és közép ujját tegye a bábás

kodó a' magzatnak hóna alá, és úgy próbálya a'

ki segélést; ha igy semmire sem mehet, ekkor

keresse fel az egyik vagy mind a két kezeit a'

magzatnak, és azokat elöszszer a mejje felé fejtse

ki, és úgy azután mind annak elötte próbálya

s meg a magzatnak ki huzását. Ha azonban ol- <

lyatén hibával résúton jönne, akkor víszsza a'

nádrában kellene tenni a magzatot, és a szülö

aszszonyt ugy fektetni, hogy az ellenkezö helyre

lehessen hozni a magzatnak fekvését. Ha továb

bá: a magzat halva volna, és a megszülése sem

miképen véghez nem mehetne, ekkor részenként -

kellene el szedni. Úgy kell bánni szinte az öszve

ragadott kettös magzatokkal és más afféle esetek

kel is. *

658.K. Mi történhet a vizkorságos magzatta

a szülés alatt, és hogyan kell segíteni rajta? *

*

* *
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F. A hasával fell akadhat. Ha a bábáskodó

Seborvos hozzá férhet, meg kell tsapolni a mag

ZatOt. ** *

| 659. K. A szülésnek az idején hány féle mó

don helyheztethetik a magzat a nádra szájban,

és a medenczének be a kimenetelében ?

F. Három féle módon, tudniillik: 1.) fövel le

's ábrázattal a keresztsont felé, és illyenkor kö

nyü a szülés. 2.) Ábrázattal, farral, vagy láb

bal le felé, és illyenkor a szülés ugyan természet

szerént való ; mert keresztül mehet a' medenczé

nek az üregein; hanem nehezen. 3.) A termé

szet rendén kivül, és ekkor a magzat semmiké

pen nem mehet keresztül, hanem forditást kiván.

66o. K. Minthogy különkülönféle helyhezte

tésében v magzatnak, kiváltképen a termeszet ren

dén kívül valóban, gyakorta elofordúl a forditás

nak mestersége, mit lehet az által érteni ?

F. Azt a mesterséges kéz fogást kell érteni,

melly által a nádrában, a magzatnak lábai fel

kerestettnek, és a nádrábúl azoknál fogva ki hú

zattatik. . :

661. K. Mire kell minden maszat forditásban

vigyázni ? - \

- F. Arra, 1.) Hogy a szülöaszszony ollyankor

az ágyra fektetessen. 2.) Hogy a forditás elött a'

magzatnak valami része felkerestessen. 3.) Hogy

a magzatnak a lábai nem a hát felé, hanem a'

hass felé huzatason ki; minthogy az elsö esetben a'

magzatnak a dereka könyen eltörhetne. 4.) Hogy

ha a nádrának szájában valami rendkivül való

rész találtatna, azt elébb viszsza kell taszíta

10 %
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ni; mert különben a magzat meg sértetödhetnék.

662. K. Mit kell még a magzat forditásban

elöre meg jedzeni és tudni ?

F. Azt, hogy a magzat minden részeivel a'

nádra szájában bé mehet, és hogy minden része

elöre, hátra, jobra, és balra fordítható.

* 663. K. Hányféle módon helyheztethet a mag

zat akkor, mikor a nádrának a szájában, vagy

a medenczének be 's kimenetelében által menni

igyekszik ? -

F. Sokféle módon; ugymint 1.) A fejének há

tuljával. (*) 2.) Az ábrázattyával. 3.) A nyak

szirtal (**). 4.) Az egyik fülével. 5.) A nyaká

val. - 6.) Az egyik karjával. 7.) Az egyik vállá

val. 8.) A mejjével. 9.) A hátával. 1o.) A ha

sával. 11.) A farával. 12.) A térdével. 13.)

Az egyik vagy mind a két lábaival.

3* 3& #

664. K. Hányféle lehet a magzat fejének hely

héztetése akkor, mikor a hátuljával jönni akar?

F. Négyféle, úgymint: 1.) Ábrázattal a ke

reszttsont felé. . 2.) Ábrázattal a szeméremtson

tok felé. 3.) Ábrázattal a jobb tsipötsont felé,

4.) Ábrázattal a baltsipötsont felé.

665. K. Hogyan lehet előre meg ősmérni, hogy

a magzat a fejének hátuljával jönni akar?

*

(*) Partus occipitalis. (**) Partus cum cer

vice.
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F. Úgy: 1.) Hogy ollyankor a vízhójag kitsiny,

kerek, és kemény, 2.) Arrúl, hogy ollyankor

valami kemény és hegyes kerekséget lehet észre

venni. - -

666. K. Hát azt hogyan lehet meg tudni, hogy

az ábrázattyával merre vagyon helyheztetve a'

magzat ? - -

F. A homloklyukárúl, vagy is a fontanellár

rúl; mert akkor arra lészen az ábrázat is, a mer

re a homlokoknak lyuka mutatni fogja.

667. K. Mit kell olyankor a bábáskodónak

mivelni, ha a magzat főnek hátulya való szülés

ben, az ábrázattya a magzatnak a kereeszttront,

vagy pedig a szeméremtsontok felé áll?

F. A szülést a természetre kell bízni; mert

ekkor a fö a medenczének bemenetelében, és

kimenetelében által mehet.

668. K. Hát akkor mit kell mivelni a bábás

kodónak, ha a magzat fönek hátulja való szülés

ben, az ábrázattya a magzatnak oldal félt áll?

F. Ekkor kézzel kell segíteni a szülést.

669. K. Miért ?

- F. Azért, mert ollyankor a magzat a fejével

kijöhet ugyan, hanem a vállaival, mellynek egyi

ke a szemérem, a másik a kereszttsontot megér

vén, megakadhat.

67o. K. Hogyan segíthet olyankor a bábás

kodó kezeivel?

F. Úgy, ha a magzatnak vállait vagy két

hüvelknyire, a szemérem és kereszttsonttúl ol

dalvást elnyomja. - ~ ** *

*



15o NYo1T z A D I K szAKASZ.

\

671. K. Ha a magzat hátuljával való szüles

ben az ábrázattal a szemérem tsontok felé vagyon,

történhet - • valami baja a magzatnak, és ha tör

ténhet, hogyan kell orvosolni? -

F. Igen is történhet; mert a magzatnak az

ábrázattya megrontsolodhat, és megszederjesedhet.

Azért ha ollyatén esetbe jön a világra a magzat,

legottan bor, és langyos borításokat kell rakos

gatni a magzatnak az ábrázattyára.
-

* * *
-

672. K. Hogyan lehet meg tudni, hogy a mag

zat az ábrázattyával akar szülni? -

F. Úgy, hogy 1.) Ollyankor a vízhójag ke

rek, és lágy szokott lenni. 2.) Hogy ollyankor a'

homlokot, orrót, és a szájat veheti észre tapin

tással a bábáskodó,

673. K. Midön a magzat az ábrázattyával

akar meg szülni, hányféle helyheztetése lehet ak

kor a magzatnak ? -

F. Négyféle, tudniillik: 1.) A homlokkal a

szeméremtsontok felé. 2.) A homlokkal a ke

reszttsont felé, 3.) A homlokkal oldalfélt a tsi

pötsontoknak jobb felére, és 4.) A homlokkal ol

dalfélt a tsipötsontoknak bal felére.

674. K. Mint kell a bábáskodónak akkor ma

gát viselni, ha az ábrázattal való szülésben a'

magzat homlokával a szemérem vagy kereszttsont

felé helyheztetett ?

F. Úgy, hogy ollyankor a magzatnak fejét

a medenczének középpontyára igazítsa. Tudniil

lik a magzatnak mejjét addig nyomja fel felé,

még a fönek hátulya a medenczének közép pon•



NYO LTZ A DIK SZA KA sz. iga

tyára le esik. Ha ez meg nem történhetne, a

magzaton forditással kellene segíteni. Különben

pedig, ha a medencze jó formájú, és a homlok

nem áll igen fenn, természetesen is megszülhet a

magzat. * * *

674. K. Ha az ábrázat szülésben a magzat

nak homloka oldalfélt vagyon helyheztetve, akkor

mit kell mivelni a bábáskodónak ? * *

F. Akkor a magzatot meg kell fordítani

mert ollyankor a magzatot felnyomás által nem

lehet a rendes útra hozni. » *

676. K. Hogyan eshet meg ekkor a magzat

nak megfordittása? * * * * * "

F. Úgy, ha a bábáskodó a nádrában bényul

ván, a magzatot a homlok felé feltaszíttya

hogy így az ábrázaton, mejjen, és hason a lá

bakhoz juthasson. - . :
-

* * * * * *
* :

677. K. Miképen lehet meg tudni, hogy a'

magzat nyakszirtal akar meg szülni?" * * * *

F. Úgy, hogy olyankor a bábáskodó valami

-széles, kerekséget kifelé tódulni tapasztal, melly

is azután meghegyesedik, és hogy semmi fon*a-

nellát észre nem veszen. * * *

678. K.:Bányféleképen fekhet ekkor az áórá

zattyával a magzat ? *

F. Négyféleképen, és szinte úgy, mint mikor

a magzat fejének hátuljával jön. (664).

679. K. Mit kell a bábáskodónak akkor tre

lekedni, ha a nyakszirt helyheztetésében, a mag

zatnak az ábrázattyát a szeméremtsontok felé,

vagy pedig a kereszttsont felé lenni tapasztalya ?

*
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F. Ollyankor a hátához nyúlyon a bábásko

• dó, és a hátát addig taszítsa fel felé, még az

"ábrázattya a magzatnak le nem fordúl. Ha így

meg nem szülhet a magzat, fordítást kell tenni…"

68o. K. Hát ha a nyakszirt helyheztetésében

a magzat artzal oldalfélt, a' tsipőtsontoknak

egyik felére esik, ekkor mit kell mivelni a bábás

kodónak ? • * * - - " .

• F. Forditást kell tenni a magzaton. . .

681. K. Hogyan eshet meg ez ? *:

F. Úgy, hogy ollyankor benyulván a bábás

kodó az aszszonyembernek szemérmében, a mag

zatnak fejét a nádraszájában oldalfélt taszítsa há

<tra felé, hogy illyen formán az ábrázaton, a'

mejjen és a hason a magzat lábaihoz jusson ; ek

kor azután a lábakat megkösse, és a kötö által

bal kezével gyengén húzza a lábakat, úgy, hogy

egyszersmind a jobb kezével a magzatnak fején

a felfelé való taszításával segítsen, és a lábak

leereszkedgyenek, * * * *

- * . 3* 3#, -

682. R. Mint lehet meg tudni, hogy a mag

*at füleire akar szülni ? : -

F. A bábáskodo kézvisgállás által, → 4

683. K.. Mit lehet a fülnek szülésérül meg

fedzeni? -

F. Azt, hogy akár elöre, akár hátra, akár

pedig oldalfélt helyheztesen a magzatnak az

ábrázattya, mindenkor ferdítást kiván,

# 3% 3* *

684. K. Hogyan lehet meg ösmérni, hogy a'

magzat a nyakával akar szülni? »
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. : F: A bábáskodó kézvisgállás által.

685. Mit lehet ilyetén forma szülésrül meg

jedzeni ? * #*

F. Azt a mit a fülnek való szülésérül.

* * * *

686. K. Hogyan lehet a karszülést meg ös

mérni ?

F. Úgy, hogy ollyankor valami hoszszú kol

bász, és lágy vízhójag forma tolódik elöre a'

nádrának szájábúl,

, 687. K. Hányféleképen helyheztetik ekkor a'

magzatnak az ábrázattya ?

F. Négyféleképen, úgy tudniillik, mind a'

többi rendkivül való szülésekben.

688. K. Mit kell az illyetén esetben má'elni a'

bábáskodónak ? *

F. Azt, hogy ha a bábáskodó veszi észre,

hogy a magzat az egyik karjával megyen bé a'

nádraszájában, és a medenczének a bémenetelé

ben, tehát akkor a magzatnak karját nem szabad

feltaszítani; hanem a honaalá nyulván a mejjet

-oldalaslag emelje arra a felére, a merre a mag

zatnak a feje áll; azután a mejjén lenyulyon a'

hasra, és innen a lábakra 's azoknál fogva húz

.za ki a magzatot. Ha a kar a fövel együtt me

gyen. be a nádraszájába, akkor, ha különben jó

állása vagyon a magzat fejének, a szülést a ter

mészetre kell bízni. Utólszor pedig, ha a kar a'

lábakkal együtt akarna kijönni a nádrábúl, akkor

azon kell lenni a bábáskodónak, hogy a másik

lábát is a magzatnak megkaphassa, és úgy elöre

bétaszítván a kart , kihúzni a magzatot. Igy



t 134 NYO LTZA D I K : SZAKASZ.

kell bánni szinte ha a magzat kézzél, vagy kön

nyökkel meglenni akarna. - *
-

3%- 4%- -

3k

689. K. Hogyan lehet a vállal való szülést

meg tudni ? - -

F. Bábáskodó kézvisgállás által.

69o. K. Mit kell olyankor mivelni egy bábás

'kodónak, ha a magzat vállal meg lenni akarna ?

* * F. Ekkor a bábáskodó nyúlyon a magzatnak

a hóna alá, és arra a részre emelje a magzatot,

a' mellyen a' magzatnak a' feje áll, azután a mej

jen és a hason mennyen a lábakhoz, és azoknál

fogva húzza ki a magzatot.

*** 3: *

691. K. Miképen lehet a mejszülést meg ös
*

mérni ? - -

F. A szokott bábáskodó kézvisgállás által.

692. K. Miféle jelei vagynak a Mejjszüleinek ?

• F. Ollyankor valami széles, üres lágyvízhó

jag , és széles oldaltsontos rész, a' melly a' köze

_pén egyenes színü, mutattya magát.

693. K. Hogyan visellye magát itten a bá

báskodó ? -

F. Úgy, hogy a mejtül a hasra, és innen

a lábakhoz mennyen, és úgy lábainál fogva húz

"za ki a magzatot, Ha pedig a magzatnak a'

mejje nagyon be volna-ékezve és szorúlva a ná

drának a szájában, tehát ekkor azon legyen,

hogy a magzat karját elékaphassa, és hogy így

-a mejj valamennyire viszszamenvén, juthasson a'

magzatnak a' lbaihoz,
-

* * - 4
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. * 3% 3* 36 • •

694. K. Ha a magzat a hátával akar szüle

tetni, hogyan lehet meg külömböztetni a mejjszü

léstül ? -

F. Úgy, hogy noha a magzatnak a háttal

való születése mindenben megegyezza mejjszülés

ben eléadott jelekkel, még is külömböz annyibúl,

hogy a bábáskodó visgállás alatt a hát gerintzek

nek a tsomói észrevehetök.

695. K. Meg kell e forditani a magzatot ik

lyeten állapotban * -

F. Igen is meg kell, ~&

696. K. AMire kell leg föképen vigyázni a bá

báskodónak , midön ebben az esetben a magzatot

meg fordítani akarja ?

F. Arra, hogy ne a hát gerintze felé keres

se a magzatnak lábait; mert a hát gerintz kön

"nyen eltörhetne; hanem a hason le felé igyekez

zen jutni a lábokhoz; és azért elöszer a magzat

hátát vagy elöre a szemérem tsontok felé, vagy

pedig hátra a kereszttsont felé kell taszítani, és

úgy a hason a lábakhoz jutni,

3% 3% 3*

697, K. Hogyan lehet a has szülést meg ös

mérni ?

F. Úgy, hogy olyankor a nádrának szájában

valami nagy, és lágy vízhójagot kifelé tolódni

ítapasztalhat a bábáskodó, és. hogy abban a lágy

-vizhójagban még valami lágy, kerék rész érez »

tetik, melly is lefüggvén, a köldökzsinort árul

ja el, . . . . .
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698. K. Mit kell olyankor mivelni a bábás

kodónak? - -

F. Azt, hogy elöszer is a köldökzsinort meg

kell keresztelni, és azután a magzatnak mejje fe

lé viszszataszítani a köldökzsinorat, 's úgy a'

- hason le a magzatnak lábait felkeresni, és kihúz

mi lábaival.

* * 0° 4€ 4% -

699. K. Miképen lehet a farszülést elöre meg

-tudni ? -

F. Úgy, hogy abban az állapotban a vízhó

jag nagy és középszerü keskenységü szokott len

-ni; azután, ha a vízhójag felpattan, akkor zöl

des és spinát forma vizet önt ki magábúl; melly

is, ha a magzat él, nem büdös. Továbbá: hogy

a vízhójagnak elpattanása után, valami széles,

és a közepen maghasadt részt és üreség lyukot a”

szemérem testtel együtt tapasztalhat a bábáskodó

kéz. • • -

7oo. K. Ebben az állapotban hány féleképen

helyheztethetik a magzatnak az ábrázattya?

F. Négyféleképen : úgy szinte valamint a'

magzatnak az ábrázat szülésben. (671).

7o1. K. Mire kell ez ilyetén esetbe vigyázni?

F. Arra, hogy, ha az ábrázattal hátra a ke

reszttsont felé néz a magzat, és különben a fara

is kitsiny, a medencze pedig elég széles, akkor

a bábáskodó a természetre bizza a szülést. Ha

mind azonáltal a magzatnak fara nagy, és ábrá

zattal elöre vagy oldalvást nézne, akkor jobb le

szen, ha a bábáskodó a magzatot meg fordittya,

és a lábbakal ki huzza.



» YoLTzAD1K szAKAsz. 57

* 3* 3*

7o2. K. Vagyon e valami emlékezetre méltó

dolog a lérgy szülésben?

F. Semmi egyébb, hanem hogy ollyankor a'

térdet le kell húzni, és így meg vagyon a térd

szülés * *

3%- 3% 3: "

7o3. K. Mint lehet meg ösmérni a láb szülést?

F, Úgy, mint a kézszülést; mert ebben is

szinte azok a jelek mennek elöre, mint a kézszü

lésben; tsak azzal a külömbséggel, hogy az illye

tén szülésben a kéz helyet láb bokákat, és láb uj

jakat lehet észre venni,

7o4. K. Ebben a szülés módgyában hányféle

helyheztetései lehetnek a láb ujjaknak?

F. Négyféle. 1.) Elöre a szemérem tsontok »

felé. 2.) Hátúl a kereszt tsont felé, 3.) Oldal

vást jobbra, és 4.) Oldalvást balra a tsipötsontok

- felé. *

7o5. K. Ha a magzatnak a lába újjai a ke

reszt tsontfelé néznek meg szülhet e a magzat?

F. Igen is meg szülhet, hanem tsendes huzás

sal segíteni kell a magzaton.
-

7o6. K. Hát ha a magzatnak lába újjai a'

szemérem tsont felé, elöre néznek akkor meg szül.

het e ?

F. Igen is meg szülhet, hanem még is az álla

kaptzával fel akadhat; azért úgy kell elintézni a'

munkát, hogy a bábáskodó az egyik lábát a má

sikra fordítsa, és hogy a magzat az ábrázattal

hátra fordúlyon.

é
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B.) A köldökzsinornák hibáival.

7o7. K. Hányféle hibái lehetnek a köldökzsi.

nornak ? ~ ~ -

F. Kétféle tudniillik 1.) Ha igen rövid. 2.)

Ha igen hosszú. - *

7o8. K. Ha a köldökzsinor igen rövid mt kárt

okozhat a szülésnek az idején ?

F. Azontúl, hogy a köldökbül ki szakadhat,

vagy másképen is ketté szakadhat, a szülést is

| késleltetheti; mert illyenkor a magzat tsak a köl

dökig eshet ki a nádrábúl, azután felakad.

7o9. K. Mint lehetne meg ösmerni a rövid köl

dökzsinort a nádra száj elött ?

F. Úgy: 1.) Hogy ollyankor minden szülö

fájdalom után ismét viszsza tér a magzat a ná

drába. 2.) Hogy ollyankor azon a helyen a ná

drában, a hová a nádrapogátsa ragadott, bizo

nyos fájdalmakrúl panaszolkodik a szülöaszszony.

3.) Hogy ollyankor a nádrahüvelybe egy kevés

vér is ereszkedik a nádrábúl. 4.) Hogy ollyan

kor a magzatnak feje, a medenczének közép pon

tyátúl elhuzódik.
-

71o. K. Mit kell ilyetén esetekben mívelni a'

bábáskodó személynek ? -

F. Ha lehet; ollyankor hová hamarébb a'

medenczének középpontyára kell igazítani a mag

zatnak fejét. És ha hozzá férhet, 's úgy meg

nem szülhet a magzat, tompa ollóval messe ket

té a zsinort úgy, hogy a nádrapogátsa felül va

1ó végét megkösse, és a magzat felül való végét

pedig az újjaival addig szorítsa öszve a még vé

-

-
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ge lészen a szülésnek, ekkor azután azt is szokás

szerént kösse öszve. Ha pedig a köldökzsinor

a magzatnak köldökébül kiszakad, ekkor is siet

ni kell, hogy a magzat mentül, elébb szüljön meg.

Midön a magzat meg lett azonnal a köldökére

tsertaplot kell rakni, és a chirurgiának regulái

szerént folytatni a köldöke sérésének orvoslását.

Ha belülrül ketté szakad a köldökzsinor, ekkor

is sietetni kell a magzatnak megszülését; mert il

lyenkor a nádraüregébe sok vér öntödik, és mind

a szülöaszszony mind pedig a magzat veszade-,

lembe foroghat. Az aszszony ollyankor meghala

ványúl, meghül, a has pedig felpüffed és meg

dagad. - * * * *

711. K. Ha a magzatban a köldökzsinor igen,

hoszszú, akkor miféle hibát okozhat ?

F. Akkor : 1.) A magzatnak nyakára, vagy •

más egyébb részeire tekeredhet. 2.) A nádrasza. "

jában elö eshet. (*) • -

712. K. Hogyan lehet meg tudni, hogy a köl

dökzsinor a magzatnak nyakára tekeredett légyen?

F. Úgy, hogy minden szülöfájdalom után a'

magzatnak feje oldalaslag viszszahuzódik a má

drába. -

7i3. K: Mit kell ebben az esetben, mivelni?

- F. Meg kell várni még a magzatnak feje, a

szemérembül. kibúviki, és azután a köldökzsinort

elvágni, ha pedig lehetne, jobb volna azt a nya

kárúl lefejteni. . ,

*

(*) Prolapsus funiculi Umbicabilis.
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• 714. K. Hát ha egyéb testére a magzatnak.

tekeredik a köldökzsinor » akkor mit kell mivelni ?

F. Azt, hogy ha lehet, fel kell szabadítani »

ha pedig nem lehet, el kell vágni. -

715. Á. Miképen lehet megösmérni a köldök

zsinornak a nádraszájában való előesését?"

F Úgy, ha a kifelé igyekezö imagzat rész

mellett, egy vékony kolbász forma, és életérel

verö idegen részt is veszem észre a bábáskodó.

716. K. Ebben az esetben mi tévő legyen a

bábáskodó ?

F. Ebben az esetben a köldökzsinort, a fö

vagy egyébb rész mellett, fel kell néki taszítani;

mert különben a magzat meghalhat, minthogy

a zsinort a fö öszvenyomhattya. Azonban ha

viszsza tenni nem lehetne, vagy a viszszatett köl

dökzsinor benne nem maradna, ekkor már, ha

él a magzat, forditással kellene a magzaton siet

ve segíteni. -

y.) A nádrapogátsának hibáival.

717. K. A nádrapogátsának miféle hibái le

hetnek a szülés idején?

F. Ezek: 1.) Hogy a nádrának az oldalai

hoz, vagy 2.) A nádrának a szájához nöhet. 3-)

Hógy a szülés után megakadhat 's a nádrában -

maradhat.

718. K. Mit okozhat a nádra pogátsa, ha a

nádrának az oldalaihoz nő?

F. A nádrának félre való állását okozhattya.

: 719.
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-719. K. Hát akkor mit okozhat, ha a nádra

pogátsa a nádrának a szájához nő?

F. A szülésnek az idején, néha veszedelmes

vér folyást.
-

72o. K. Hát ha a' nádrapogátsa a szülés után

hátra marad, vagy megakad a nádrában, mit

okozhat a nádrában?
-

F. Okozhat veszedelmes vér folyást, a ná

drának meggyúlladását, és azután annak megfe

nesedését.
- -

721. K. Mint lehet meg ösmérni, hogy a nád

ropogátsa a nádrának a szájához nött?
-

F. Ugy, hogy ollyankor a bábáskodó az elö

álló vízhójag helyet, valami spongiás testet érez,

melly a nádrának a száját néha egészlen, néha

pedig tsak félik bélepi, és olyankor a fél részén

a nádraszájnak a vízhójag is tapíntható. -

722. K. Hogyan kell minden illyeten esetek

ben magát viselni a” bábáskodónak ?

F. Úgy, hogy, ha a nádrapogátsa a nádrá

nak az oldalaihoz nött, és a nádrának félre való

állását okozza, akkor úgy kell vélle bánni, a'

mint már a nádrának félre való állásában (605)

elé adódott. Ha pedig a nádrapogátsa a nádrá

nak a szájához nött, ekkor a bábáskodó mihelyt

a nádraszáj három újnyira nyílt, azonnal az egyik

kezét dugja a nádránakszájába, és egyik felül a'

mádrapogátsát a nádrátúl válaszsza el, másfelül

pedig a vízhójagot fakaszsza fel, és tegyen for

dítást a magzaton, 's lábánál fogva hová hama

rébb húzza ki a magzatot. Azonban ha a nádra

Pogátsa tsak félik nö a nádrának a szájához,

I 1
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akkor a szülést a természetre kell bízni. Mit

kelletik azután a vér folyás közben mind a szü

lés közben, mind pedig a szülés után mívelni,

már (644) eléhozódott. Ha továbbá: a nádrának

pogátsája, a nádrában felakadna, és a nádrában

maradna; akkor a bábáskodó Seborvos, a felaka

dásnak okaihoz képest, mentül hamarébb szaba

dítsa meg a nádrát a - nádrapogátsátúl.

2) A hártyáshójagnak hibáival.

723. K. Mikor lehet hiba a bártyáshójugban?

F. Akkor ha igen vastag.

724. K. Mint lehet meg tudni, hogy a hár

tyás hójag igen vastag ?

F. Úgy, hogy ollyankor az egész szemérem

testen kitaszíttatik,

- - 725. K. Mit kell tehát olyankor mívelni a'

bábáskodónak, ha a hártyás hójag nagyon vastag ?

F. Ollyankor a hártyáshójagot a fájdalmak

nak ellenébe kell nyomni, és úgy felfakasztani,

vagy pedig a körömmel feltsípni.

726. K. Hát más esetekben nem szabad a hár

tyás hójagot fel fakasztani? -

F. Nem mindegyikben. -

727. K. Tehát mellyik esetben szabad ezen túl

a hártyás hójagot fel fakasztani?

F. Ezekben: 1.) Mikor a magzat fordítást

kiván. 2.) Mikor a vér nagyon folly. 3.) Mikor

a medencze felette keskeny. 4.) Mikor a mag

zat víz felesleg való. - *

728. K. Hát ha vigyázatlanságból, a bábár
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kodó aszszonyember idönek elötte a hártyás hója

got fel fakasztya, vagy pedig a természettül idö

nek elötte fel szakasztatik, mit okozhat olyankor

ezen hiba? "

F. Igen száraz 's nehéz szülést.

729. K. Mint kell ollyankor segíteni ezen az

állapoton ?

* Úgy hogy az olajos, és nyálas bé fetsken

dezésekkel a nádrának száját és egyébb szülö ré

szeket szünetlenül sikossan, és vizessen tartani

kell.

s.) A magzatvíznek hibáival.

73o. K. Miben hibázhat a magzat vfx?

F. Abban, ha vagy igen bö, vagy pedig igen,

kevés mértékkel találtatik a hártyáshójagban.

731. K. Mit okozhat a magzat víznek igen

bő mértéke? -

F. Azt, hogy a nádra érzékenységét a szü

lésnek az idején meg tompitya; (635. 636.) és azért

azon esetre, azontúl, hogy a hártyás hójagot ho

vá hamarébb fel kell fakasztani, azt is kell mi

velni a mit a meg fogyott érzékenységü nádrában

(637) mivelni tanitottunk. -

732. K. Hát Jia nagyon kevés mértékkel talál

tatik a magzatviz , akkor mitévő legyen a bábás

kodó? - |

F. Akkor úgy kell bánni, mint az idönek elöt

te fel szakasztott hártyás hójag hibáiban elö adó

dott tanításban.

*

11 34
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*

-

* ** * * *
-

KILENTZEDIK szAKAsz.

A szülőfájdalmaknak hibáival eléforduló

- szülésekrül. " . "

* - 733. K. Miféle hibák fordúlhatnak elé a szü

iöfájdalmakban a szülésnek idején ?

F. Ezek : 1.) Hogy néha a szülöfájdalmak

elégtelenek lehetnek a szülés munkájának véghez

vitelére; vagy épen érezhetetlenek lehetnek (*)

a szülésnek az idején. 2.) Hogy néha tettetésbül

nintsenek elegendő fájdalmak; mert a szülöasz

szony néha kényezteti és sajnálja magát, azt gon

dolván, hogy a nélkül is megeshet a magzatnak

megszülése. 3.) Hogy néha tsak fattyúfájdalmak

jelengethetik magokat; vagy pedig a fattyúfáj

dalmak a valóságos fájdalmak közzé keveredhet

nek, -

734. K. Mind ezek a hibák mit okozhatnak

a szülésnek az óráiban.

F. A szülést hátráltathattyák, és veszedel

messé tehetik. *

735. Hogyan lehet megösmérni, a szülőfáj

dalmaknak az ő elégtelenségeket, vagy érzéketlen

ségeket ?

^

4

(*) Dolores plane nulli,

*

~
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*

F. A nádrának megfogyott, vagy épen elve

szet érzékenységébül, a mint (635) eléadódott.

736. K. Hogyan lehet ezen a hibán segíteni?

F. Szinte úgy, a mint a nádrának megfogyott

érzékenységérül taníttatott.

737. K. Hát azt hogyan lehet megösmérni, hogy

a szülöaszszonynak tsak tettetésbül nintsenek ele

gendö fajdalmai a szülésre?

F. A környülállásokbúl ; midön tudniillik

semmi eröt nem ád a szülöaszszony a fájdalmak

inak kimunkállásában. •

738. K. Hogyan kell ezen hibát megorvosol

ni ? -

F. Bíztatással, és néha szép, néha pedig pi

rongató szavakkal. -

* 739. K. Hát a fattyú, vagy kevert fájdal

makrúl mit kell megjedzeni?

F. Azt a mit n. 467, 468, 469. megjedzet

tünk. -

-

TIZEDIK szAKAsz.

-

A szülő részek körül levő hibáival előfor

duló szülesekrül.

74o. K. Mitsodás hibák történhetnek még az

egyébb szülö részek körül a szülésnek alkalma

tosságával?
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F. Ezek : 1.) Hogy ollyankor néha a vizel

lethójagba a vizellet nagyon meggyül, 's el áll. -

2.) Hogy ollyankor a szülöaszszonynak székszo

rúlásai lehetnek. 3.) Hogy ollyankor néha a'

vakaranyér is háborgattya a szülöaszszonyt.

741. K. Mind ezek a hibák mit okozhatnak

a szülésnek az munkájában?

F. A szülést hátráltathattyák, 's megnehezít

hetik. - -

742. Hogyan kell tehát elejét venni azon hi

báknak, a'vagy ha már a szülésnek munkájában -

találtatnak, hogyan kell orvosolni ?

F. Úgy lehet elejét venni, ha a szülésnek

órái elött, a' szülöaszszonyember kiüresíti magát,

akár a természetnek megkinálásával, akár pedig

gyenge hashajtóval, vagy klistéroztatásokkal. Ha

a szülésnek a munkái alatt találtatnak ezen hi

bák, akkor a vizelletnek kibotsáttása végett, a'

fájdalmaknak megszünése között a szülöaszszony

fektessen farral felfelé az ágyra, és ekkor a bá- .

báskodó nyúljon a uádrában, a hol addig, a még .

a szülöaszszony megvizell, tartsa a magzatnak

fejét. Ha így meg nem indúl a vizellet, tehát

borbély vizellö eszközzel (*) kell megindítani a'

vizelletet. Az emészetnek szorulásában pedig lá

gyasztó klistéreket kell adni; és ha vakarany ér

alkalmatlankodik, azt láncetával fel kell vágni,

* -

•~~
~*

(*) Catheter,
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-
TIZENEGYEDIK SZAKASZ.

Maga a szülöaszszony körül levö hibái

val eléforduló szülesekrül.

743. K. Mitsoda másféle különös hibák adhat

tyák még magokat elé a szülöaszszony részérül ?

F. Ezek: 1.) Ha a szülöaszszony nagyon

fiatal. p. o. 10–12 esztendös. 2.) Ha a szülöasz

szony legelöszer szül. 3) Ha a szülöaszszony

vénkorában szül. 4.) Ha a szülöaszszony nagyon

kövér testü. 5.) Ha a szülöaszszony vízkorságos.

6.) Ha a szülöaszszony nagyon véres erü. 7.) Ha

a szülöaszszony a szülés alatt görtsösségbe esik.

(*) 8.) Ha a szülöaszszony görbe hátu. 9.) Ha

másféle nyavalyákkal is küszködik. 1o.) Ha a'

szülöaszszony nagyon félénykeny, és kitsiny szí

vü.

744. K. Mit okozhatnak mind ezek a hibák

a szülésnek az ö óráiban?

F. Több kevessebb veszedelmes szüléseket;

a mint tudniillik a hibának az ö környülállása

hozhattya magával.

745. K. Miben áll a nagyon fiatal szülöasz

szonynak a hibája ?

(*) Spasmus,
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» F. Abban, hogy ö a gyengeségéhez képest

nem elegedendö a fájdalmaknak kidolgozására,

és hogy az nagy érzékenysége végett könnyen ha

lálos görtsökbe, a nádrának pedig veszedelmes

gyúlladásába eshet.

746. K.. Hogyan kell rajta segíteni ha valami

hibában esik ?

F. A hibának az ö minémüségéhez képest

belsöképen majd erösitö szerekkel, majd bíztatá

sokkal; külsöképen pedig hol kistérozásokkal ,

hol gyengítö meleg boritásokkal, hol pedig a sze

méremnek gyengitö zsíros kenésekkel kell ötet

ápolgatni. -

747. K. Hát az először szülő, er vén menyets

ke aszszonyember miért szülhet nehezen ?

F. Azért; mert az elöszer szülöaszszonyem

berben minden szülö részek még feszess alkotá

suak, és nem ollyan tágossak, mint az ollyatén

aszszonyemberekben, a mellyek már magzatokat

szültek. Ezenkivül még a nagy ajakaknak a za

bolája is (r79.): illyetén személyekben egészszen

találtatik, melly szinte még elszakad, a szülést

gátolja. Ugyan azokbúl az okokbúl szülhet a vén

menyetske is nehezen, mint az elöszer szülöasz

szonyember, és azért ezzel is úgy kell bánni a'

szülésnek az idején, valamint az elöször szülöasz

szonyemberekkel. -

748. K. A' nagyon kövér testü, és a víz kor

ságos aszszonyok miért szülnek nehezen, és ho

gyan kell rajtok segíteni?

F. Azért szülnek nehezen; mert ök magoknak

is terhekre vagynak, és hogy többnyire tunyák és



TIZENEGYEDIK szAKAsz. 16,

restek a szülö,fájdalmaknak kidolgozásában; azért

ís a szülésnek helyheztetésében leg otrombák szok

tak lenni. Ez illyetén személyeken leg jobban le

het segíteni, ha a szülőszékben helyheztetnek.

A vízkorságos aszszonyok pedig azontúl, hogy a'

szülöszékben szüljék el magzatyaikat, a szülés

után meg is tsapoltassanak. - *

749. K. Mit kelletik a nagyon véres asz

*zonyemberekkel mívelni a szülésnek ideje elött,

vagy a szülésnek ideje alatt?

F. Eret, de legföképen a lábakon kell vága

tatni. - -

75o. K. Hát ha a görtsösségnek vagyon alá

vetve egy némelly aszszonyember, olyankor, a'

szülésnek idején kiváltképen, mitévö legyen a bá

šáskodó?

F. Ollyankor, ha a magzat heventében ki

nem megyen a nádrábúl, a görtsösségnek az okát

kell ki tanúlni a bábáskodónak, és azután ahoz

képest orvosolni a görtsösséget. Ha az okát ki ta

núlni nem lehet; ekkor fájdalmát enyhitő tseppek

kel, sáfrányal, cámphorral, pésmával, vagy hán

tató gyökérrel és opiummal vegyest , 's m. afféli

ekkel kell a görtsösséget el állitani. A magzatot

azonban hová hamarrébb fordtítással, vagy bábás

kodó fogóval ki kell húzni a nádrábúl.

751. K. Mit kell a görbehátú aszszonyembe

rekrül, különössen a szülésnek az idején meg jed

zenünk ?

F. Azt, hogy az illyetén aszszonyembereken,

a külsö tekéntetre, ritkán meg ösmérhetö a ter

hességnek az ö volta; és hogy ha nehéz lélekze

*

--
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tüek, azonban a medenczének is rosz formája

vagyon, akkor nehezen szülnek. A szülésnek az

ö nehézségében a környülállásokhoz képest a bá

báskodó úgy visellye magát, mint akár miféle

egyéb nehéz szülésekben.

752. K. Ha másféle nyavalyákkal is küszkö

dik a szülöaszszony akkor mint kell véle bánni ?

F. A nyavalyának az ö minémüségéhez képest

kell orvosolni a szülöaszszonyt. Ha mindazon

által veszedelem forog a dologban, ekkor sietetni

kell a szülést. - -

753. K. Utólszor: A' félékeny, kitsiny szivü

szülőaszszony emberrel mit kell mivelni a bábás

kodónak ?

F. Az illyetén személlyeket bátorítani kell.

Ez illetén személyek leg többnyire nagy medencze

üreggel, igen kltsiny magzatokat szoktak a világ

ra hozni, és valamint a magzatnak meg mozdu

lása, szinte úgy a szülésnek az ideje is 8 – 14

napokkal meg elözhetik nállok, és elöbb történik,

hogy sem történni kellene.
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TIZENKETTEDIK szAKAsz.

A Gyermek ágyas aszszonynak, es

a megszületett gyermeknek állapotyárúl,

és az azokkal való hánás módgyárúl.

(a. A Gyermek ágyas aszszony reszerül,

754. K. Midőn a' szülöaszszony meg szülte

a magzatot, miképen hívattatik ekkor a zzülö

aszszony ?

F. Gyermekágyas aszszonynak.

755. K. Mint kell olyatén személlyel bánni a*

a gyermeknek meg szülése után?

F. Ha az ágyán kívül szült, ekkor tsendessen

az ágyba kell helyheztetni, és a már az elött ké

szen tartatott meleg borral, timsós vízzel, langyos

boritásokat kell tsinálni, és a nádrának hüvellyé

be dugdosni.

756. Miért kell ezt mívelni?

F. Azért, 1.) Hogy a mnleg boritások által

a meg gyúlladást forma részek tágitassanak. 2.)

Hogy a bor, és timsó öszve húzó erök által a'

gyenge részek meg erösitessenek, és 3.) Hogy a'

hozzá adott avat lan zsiradék által, a meg gyu

ladt, és meg sebesített részek, rész szerént meg

tágittassanak, rész szerént pedig meg gyógyitas

sanak.
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757. K. Hát azután mint tartsa magát a gyer

mek ágyas aszszony ?

F. Az étel, italban, és más afféliekben mér

tékletességet tartson, és a környülállásokhoz ké

pest az ágyban tsendessen nyugodgyon; a két el

zö napokban, kiváltképen ha fiatal, és elöszer

szülö a gyermek ágyas aszszony, bö leves italo

kon , és fött tseresnye, megyen, megaszalt szil

ván túl mást ne egyen; magát meg ne hivesítse;

és gyakorta igyon málva herbathét..

758. K. Miért ? - *

F. Azért, hogy az alatt az idö alatt követke

zö nagyobb 's erössebb tej hideglelést, más egyébb

következhetö bajjal el kerülhesse, -

769. K. És mit okozhatna a mértékletlenség

az ételben és italban a gyermek ágyas aszsonyban ?

F. Elegyes betegséget,

, 76o. K. Hát a magát meg hütése mit okoz

hatna?

F. A tisztulásnak viszsza verettetését, és el

állását; melly is a gyermek ágyas hideglelést a'

görtsök közt nevelhetné.

761. K. Mi az orvossága, ha a tisztulás el

állana, és görtsöket, vagy másféle bajt okozna ?

F. Az, hogy a testnek kipárolását, ki gözö

lését ismét helyre kell hozni.

762. K. Miképen hozattatik a testnek ki pára

lása ismét helyre? -

- F. A jó bé takarás által; mályva herbathély

nek langyossan böven való itala által; vagy, ha

a' meg hütésnek eröss kovetkezései voltak a láb -
ikrákra fel tett vesikátorok által. f

»

*
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763. K. Mikor ehetik bövebben és kivánsága

szerént a gyermekágyasaszszony ? /

F. Akkor ha veszi észre hogy a tej hideg

lelés gyenge és türhetö mértékben vagyon, ha

nem itten is a mértékletességre vigyázni kell, ne

hogy a fölösleg való étel 's ital által, vagy pedig

ollyatén dolgoknak élete által, mint p. o. a nyers

káposzta, nyers, répa, nyers retek 's m. affélék

kel magát, és igy, a tsötsömöst is meg rontsa.

764. K. Kölönösen mit szabad enni a gyer

mekágyasaszszonynak akkor, midön bövesetskén

ehetik ? | •

F. Az elsö két három nap a gyermeknek meg

szülése után egy álló hetig szabad enni 1.) jó mar

ha hús levest tésztával, zsömlével, és piritott fe

jér tzipóval. 2.) különkülönféle izü betsinált ga

lambfiakat, tsibétskéket, fiatal báranyhúst, gyen

ge bornyúhúst 's afféléket. 3.) különkülönféle

száraz gyömöltsöket föve: úgy mint tseresnyéket,

megyeket, szilvákat, almákat 's a' t.

- A második hétre kelvén, 's az utánna való

napokon mindezeken túl, szabad leszen (de úgy

ha az állapottya rendesen megyen és más egyéb

baja nintsen) még enni füves veteményeket, és

különkülönféle gyenge állatokbúl való szülteket is;

úgy mint friss és nyers borsotskákat, babot, kel

káposztát, fejér és karórépát, vagy spinátot föve.

Az állatokbúl: gyenge töltött galambfiakat, tsi

bétskéket, bárányka vagy bornyú húst sülve, etc.

*- 765. K. Meddig kell . a gyermekágyasass

-szonynak a szobában tartózkodni ?

1 * * * * * . - • - * ** *
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F. Mind addig még tökélletessen el nem múl

a tisztúlás, és a szülőrészek helyre nem állanak »

a sérelmei meg nem gyógyúlnak. Azért rosz

szúl tselekesznek azok az aszszonyemberek, mel

lyek egy hétnél elébb a szobábúl a konyhára »

vagy szükségekre ki mennek a szobáikbúl; és

azok, a' mellyek hat hetek ellöt be avatatyák ma

gokat. * - * *

766. K. Miért kell épen addig a' gyermek

ágyazaszszonynak a szobában tartózkodni? -

F. Azért, mert, ha idönek elötte ki jön a há

zábúl, és a templomba is béavatattya magát, el

felejtkezhet magárúl, és könnyen a sok oda ki va

ló járás kelés által, vagy meg hütimagát, a tisz

tulást viszsza veri a vérbe; vagy pedig szabadon

dolgozik a ház körül, és emel, terheket hordoz;

melly is, nem lévén elegendöképen meg erösítve

a szülörészek, azt okozhattya, hogy vagy a nád

ra kimennyen a helyébül vagy a nádra hüvely

be essen, vagy pedig a mágra hüvely elö essen,

meg szakadgyon, Mint a mellyek épen nem ritka

példák a szegénységben. -

6.) A megszületett gyermek reszerül.

. 767. K. Midön már a magzat világra jött,

mint kell attúl a szempilantattúl fogva véle bán

ni mind addig, még az annyának a szoptatásra

által adattatik f

, F. Ekképen: 1.) Mihelyest az annyaméhbül,

az az a nádrábúl kibúvik a magzat, és a bábá

nak az öblébe esik, legottan a köldöktül hat új

nyira szorosan kösse meg a bábáskodó a köldök

zsinort egy keskeny galántal, és a kötésen felül
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még egy hüvelknyire messe el, az elmetzet véget

hajtsa viszsza, és még egyszer kösse a kötéshez,

Ha kettesével lenne a szülés , ekkor a nádrábúl

letsüggö köldökzsinort is meg kell kötni. 2.) Ad

dig a még a mássa az az a nádrapogátsa el nem

megyen a szülöaszszonytúl, a kis magzatot po

lya ruhában kell takarni, és a meleg fördöben hely

heztetni, de vigyázzon a bába, hogy a víz ne

forró, hanem tsak kellemetes meleg legyen. 3.)

Minekutánna a
szülöaszszonytúl a mássa elment

volna, és a kis tsetsemöst is a bába meg förösz

tette volna, akkor az egész gyermeket tetejitül

fogva talpig meg kell visgállani, és meg nézni?

ha vallyon nintsen e hibája az orra lyukának,

vagy a vizellötsönek, tudniillik a lyukai nintse

nek e benyölve, továbbá: meg kell nézni, a nyel

ve nintsen e le ragadva, vagy egyébb tagjaiban

nintsen e hiba, a több vagy kevesseb tagek által,

4.) Ezután a gyermeket bé kell polázni, de úgy,

hogy szorossan ne legyen, 5.) Hogy a gyermek

attúl a fekete forma szüroktúl, a mi gyermek

szuroknak hívattatik (*), béleiben ki tisztúlyon, a'

bába vagy a gyermeknek az annya, minden órában,

minden második órában, a szükséghez képest,

többször, kevessebbszer, adgyon egy kávés kalámra

való rhabarbara, vagy manna Syrupot mindaddig,

még a gyermek attúl a fekete szúroktúl az az ga

májátúl meg nem szabadúl. Ez meg lévén 1o-1a

(*) Moeconium. . . : ,
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/ óra mulva, ha az annyának teje vagyon, a' gyer

meket meg is lehet szoptatni. -

768. K. Hát a szopásnak az ideje alatt, egész

1en az el választása idejik, mint *** bánni a".

gyermekkel?
E. Minden nap, maid egy két holnapig, és

azután is néha meg kell füröszteni a gyermeket,

és az ö erejéhez képest, vagy közönséges fördö

ben, azután friss, tiszta, ** száraz pólyával be

polyázni.
769. K. Vagynak * valami különös betegsé

gei a' tsetsemösnek ? -

F. Igen is vagynak.

77o. K. Melyek azok számlályad elö ?

F. Azok, a' mellyek figyelmetességet érdem

lenek; és az együgyübb népnek gyermekeiben lát

hatók, és fájdalommal tapasztalhatók, ime így kö

vetkeznek: 1.) A' gyermeknek látzató halála. 2.)

A fogaknak öszve kúltsodása. 3.) A nyelv za

bolának nagy le növés*- 4.) Al takonynak » a'

szájban, nagy meg gyülése. 5.) Az orr lyukak

nak be dugalása. 6.) Az artznak vagy fönek ót

varassága. 7.) A' szeméremnek és a körül lévő

részeknek ki párlása. 8.) A* eröszakos hurút me

héz lélekzettel. 9.) Az alkalmatlanság. 19.) A'

zöld sárnak vagy is emészetnek a tsetsemöstül

való el takarodása. *) A' gyermeknek el szára

dása. 12.) A tsötsöknek meg keményedése. 13.)

A fogaknak nehéz ki "jövetele. 14.) A nyaval*

törés. Vagynak még ezen túl többféle betegségei

is a tsetsemösnek; hanem ezeknek elö számlálá

sát,
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*:

sát, az idönek rövid volta miatt más idöre hal

lasztyák. -

771. K. Mit kell a kisdedóen látzatos (*) ha

lálnak mondani ? -

F. Azt az állapottyát a kisdednek, ha a meg

szülésnek oráiban, vagy a meg szülés után né

hány napok mulva el hadgya tagjait, és az életnek

jeleit el veszti, nem lévén azonban semmi jele a'

rothadásnak, és a valóságos halálnak,

772. K. Mi okozhattya a kisdednek látzatos

halálát ? |

F. Az 1.) Ha a kisded nagyon véressen. 2.)

Ha igen gyenge alkotással, és erövel jön a világ

ra. 3.) Ha az annya valami indulatosságban, tud

niillik nagy haragban, nagy meg ijjedésben, vagy

más affélében okot ád a tejnek el mérgesedésére,

és ollyankor heventébe szoptattya a kisded gyer

meket. 4.) Ha az annya, vagy szopjatós dajka

vigyázatlanságbúl a kisded gyermeket hanyat fek

teti. 5.) Ha a meg szült kisdednek lehelö eszkö

zeiben, úgy mint a tüdöben , nintsen meg a kellö

indíthatosság. »

* 773. K. Hogyan lehet meg ösmérni a bábának

azt, hogy a kisded gyermek nagyon véres alko

tású, és hogy abbúl történt légyen, ha történt,

a látzatos halála?

F. Úgy, ha a bába azt láttya, hogy a kis

dednek külsö test szine , a megszülés után na

.~*~~* i , - - * *

*) Asphyxia.

e) A * 12
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gyon véres, kék és tarjagos képet mutat, ha a'

szemgolyokák is mint egy kitódulnak.

…, 774. K. Mint kell, ez illyetén állapotban ré

gíteni ? /

F. Úgy, ha a bába két, három kalámra való

vért botsát vagy szorít ki kőldökébül a kisded

nek. . . * - - . : - - -

-, 775. K. Hát a kisdednek igen gyenge alkotá

sát, és erõtelenségét hogyan ösmérheti meg a bába?

, , , F. Úgy , ha a bába azt láttya, hogy a gyer

meknek külsö test színe nagyon halavány, és a'

holthoz hasonló képet mutat, ha azontúl a gyer

meknek inashúsai lágy alkotásuak. -

… 776. K. Ebben az esetben mit kell mivelni s*

hábának? - -

. . F. Ebben az esetben a gyermeknek köldök

zsinorát mingyárt el ne vágja a bába; hanem

egy ideig tartsa az ölében a gyermeket az egész

köldökével együtt; mert ez által a kisded még

valami kis eröt, és vért kaphat az annyátúl. Az

után, az alatt az idő alatt, még a kisdedet ol

lyan formán a bába az ölében tartya, gyengé ál

tal melegített ruhákkal, de tsinnyán, dörsölgesse

a kisdednek testetskéjét. : Ha így semmire nem

megy, és a gyermek magához nem jönne, kivált

képen ha a mássa is már elment a nádrának,

mease ketté a köldökzsinort, és szokás szerént,

hamar kösse öszve a végét, azután próbálja meg

a lábak talpának » tengereknek, és az orr lyukak

nak tsiklámkoztatását. Ha így sem megy semmire

a bába, ekkor hideg vizet fretskállyon a gyer

meknek ábrázattyára, és gyomrára, vagy pedig

*
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alkalmatos edénybül, magostúl tseppektesse a hi

deg vizet a kisdednek szívgödör tájikára. Ha ez

sem használ, tartson az órra alá sahmiak spiritus

sal, a'vagy fájdalmat enyhitö értzes tseppekkel

megáztatott ruhátskát; próbálja meg közben, ha

mind ezek nem használnak, a gyermek tüdejé

ben való szél befuvást, és ollyankor az oldalak

nak gyenge, fujtató módra való öszvenyomását

is; azután a sót meleg vízzel való klistérozást,

lágy meleg borban való füröztést, egy szóval il

lyen formán mindenféleképen azon mesterkéllyen

a bába, még a kisded, ha több órák múlva is,

lélekzetre nem kap. Igy kell szinte bánni azon

kisdedekkel is, a kiknek a tüdejekben nintsen

meg a kellö indíthatósság. Mind ezek felett, ha

a lélekzet tsak akadozva, és igen nehezen állana

helyre, akkor lehetne egy két szem (granum) hán

tató port is Ipecacuánábúl, az az a hántató gyö

kérbül be adni a kisdednek. Söt ha a kisded el

nem nyelhetné azon vízben felkevert hántatót,

hogy a kisded megszabadúlhatna taknyosságátúl,

szükséges lészen a torkán által a gyomrába fets

kendezni a hántató szert. »

Jedzés : Azonban a hántatót nem a bába;

hanem az orvosnak az ö rendelésébül kell adni a

gyermeknek«

777. K. Mivel lehetne a lábaktalpát, és a'

kisdednek tenyereit meg tsiklánkoztatni?

F. Egy gyenge ruhának való dörsölödésével,

a'vagy az újjaknak is gyenge motozásával, *

778. K. Hát az órr lyukakat mivel kellene meg

tsiklánkoztatni ?

12 • •
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F. Olajos tollatskával.

3: 3k 46°

779. K. Mit kell a fogaknak öszve kultsodá

sa (*) által érteni? -

F. Azt az állapottyát a kisdednek, midön a'

göris az állkaptzának inashúsait öszvehúzza, és az

alsó álkaptzát a felsöhöz húzván, semmi vagy

tsak tsekély hézaggal mozdíthatlanná teszi.

- 78o. K. Miképen neveztetik meg másképen- ez

az állapottya a kisdednek?

F. Farkas görtsnek.

781. K. Mit okozhat ez ilyetén görtsösség a'

kisdednek?

F. Azt, hogy nem szophat; és hogy így nem

lévén táplálása a gyermeknek, kiszárad; utóljára

pedig, hogy azon helybéli görtsössége a kisded

nek egész testét elfuthattya, 's megölheti.

782. K. Vallyon mi okozhattya ezt a hibát a'

kisded gyermekekben?

F. A más egyébb okokon kivül legföképen

okozhattya ezen hibát a kisded gyermekekben.

-1.) Ha a gyermeknek a köldökzsinora igen közel

a köldökhez vagyon megkötve. 2.) Ha az annyá

nak vagy a dajkának a teje meg vagyon romol

va, vagy 3.) Ha az anyának vagy a dajkának

igen kevés teje vagyon. 4.) Ha a gyermeknek

gyomrában vagy béleiben holmi rutságok (sabur

ra) találtatnak. 5.) Ha a gyermek nagyon által

fázik,

(*) Trismus, *
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783. K. Mitől romolhat meg a szoptatós asz

szonyembernek a teje?

F. A helytelen való evéstül, ivástúl, és az

elme indulatoktúl, úgymint: ha a szoptatásnak

az idején; a szoptatós aszszonyember erössen fü

szerszámos, és sós eledelekkel él, ha füstölt és

megromlott hússal táplálja magát, ha nagyon ke

veset iszik, ha keveset jár és kél, ha sokat al

szik, ha valamire nagyon megharagszik vagy meg

boszszonkodik, ha sokat veszekszik, ha megij

jed.

**

784. K. Ha a szoptatós aszszonyember nagyon

keveset iszik, vagy keveset jár és kél, ha sokat

alszik, miképen romolhat meg a teje?

F. Megsürödhet.

785. K. Hát ha a szoptatós aszszonyembernek

nagyon kevés a teje, miképen okozhat olyankor a'

kisdedben farkas görtsöt?

F. Úgy, hogy a szüntelen való szopásnak

igyekezete által nem kapván elegedendö tejet a'

kisded, az álkaptzának az inashúsai nagyon meg

fáradnak, söt ha gyengébb alkotású a gyermek »

azon inashúsok nem tsak nagyon megfáradnak, de

érzéketlenné is lesznek, úgy, hogy szükségképen

a görtsnek következni kelletik, melly azután az

állkaptzának öszveszorulásával végzödik.

786. K. Mit tartozik mivelni a bába aszszony

akkor, ha a gyermeknek farkas görtse, a tejnek

kevés létele végett esett meg?

F. Nem egyebet, hanem tsak azt, hogy idö

nek elötte a szüléket meg intse a következö ve

szedelemrül , és hogy lángyos téjbül, vagy marha
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hús lévbül klistérokat adogállyon. Az egyébb

kisdeddel való bánás módgyát pedig ilyenkor a'

belsö orvosra kell bizni,

787. K. Hát ha belsõorvos nintsen, mit kelle

ne közönségessen a bábáskodó Seborvosnak ollya

tén állapotban mívelni, ha a görtstül a gyermek

nak a szája öszve kúlt.solódik ?

F. Az okokhozképest különkülönféle módon

kell segíteni az ollyatén gyermeken. Úgy p. O

ha a kisdednek szája, a köldökzsinornak igen kö

zel való még kötésétül a köldökhöz, kúltsodik

öszve , tehát akkor arrúl a helyrül á kötést azon

nal el kell óldani. Ha a rosz, vagy nagyon ke

vés téjtül származik a görtsösség, azt meg kell

gyarapítani. Ha a gyomornak holmi rutságátúl,

vagy az által fázásátúl okoztatik a hiba, akkor

azt a környülálláshozhépest hántatóval, meleg

fördövel, vagy görtsök ellen való kenetekkel »

görtsök ellen való klistérokkal, úgy mint ópium*

búl, hódtetembül, vagy ördög szarbúl készültek

kel, kell orvosolni; söt ha kivántatik még vezi -

kátort is lehet a nyaka tsigájára tenni. Végtére

pedig, ha a kisdednek az ereje meg szenvedi, le

het mind ezeken túl még egy kevés és gyenge

hashajtót is rendelni,

+

+

+

798. K, Mit kell a nyelv našolának lenövé

se (*) által erteni?
*

•~– 4

%
-

(*) Frenulum Iigyae ad apicem auretum,

*
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F. Azt az állapottyát a kisdednek, melly

ben a szopásnak idején, ki nem nyujthattya nyel

vét a' tsets bimbokra. - - * * -

789. K. Miben áll a nyelv zabolánok lenö,
vése? - • •

F. Abban, hogy néha a nyelv alatt lévö fe

fér és vékony forma börötske majd egészlen a'

nyelvnek hegyéig nyúlik, és a nyelvet úgy lera

gasztya, hogy a gyermek azt egyátallyában ki

nem nyújthattya. - *

790, K. Mit okozhat ez a hiba a gyermek

ben ? • • ~~

F. Azt, hogy a gyermek, a' nyelv zabola

lenövésének garádussához képest, keveset vagy

épen nem szophat. Következésképen azt, a mit
(781) elé adtünk. * i

791. K. Tehát mit kell mívelni az illyetén

esetben ? . * -

F. A nyelvzabolát egy kis ollótskával ketté

kell vágni, és a vágást úgy arányozni, hogy a'

nyelvet azután elegendöen kitolhassa a kisded

gyermek. -

792. K. A nyelv zabolának meg vágása után

mit kell máelni? - -

F. Az okozott sebetskére, mely épen nem,

vagy legföllyebb egy tseppig szokott vérezni, egy

kevés liszt formára tört tzúkrot kell hinteni, és

azonnal megszoptatni a gyermeket.

793. K. A tudatlan aszszonyember 5ábáknál

történhet e valami szerentsétlenség az ilyetén

Seborvosi munkában ?
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F. Igen is történhet. - / *

794. K. Minémü szerentsétlenség történhet? *

F. Ollyan, hogy néha akkor is ketté vághat

tyák a nyelvzabolát, midön épen szükséges nem

volna.

795. K. Hát ez a hiba mit okozhatna?

F. Azt, hogy a gyermek halálos vérzésbe

eshetne, ha tudniillik valamiképen a két oldalas

lag fekvö vérereket megsértenék. Azonban vagy

nak példák arra is, hogy a felesleg való nyelv

zabolának elvágásában némelly gyermekek a nyel

veket elnyelték és megfulladtak.

796. K. Kiket illet tehát a nyelvzabolának fel

oldozását el követni ? - *

| F. Egyedül a kitanúlt Seborvosokat, azért

illyetén esetekben minden bábaaszszony örizked

jen, nehogy valamit elkövessen a mi nem az ö

hivatallyához való. *

*36* 4* 34

797. K. Mit kell érteni azon taknyos meg gyü

lésrül, (*) a mely a mái született gyermeknek

szájában találtatik ?

F. Azt a huzós, és nyulós valóságot (eng)

kell érteni, a' melly a mai született gyermeknek

a szájában, vagy a születése elött, vagy a szü

letése alatt öszvegyült.
#

793. K. Mit okozhat az ilyetén taknyos ösz

vegyülekezet ?

*-*-

(*) Pituitae accumulatio.
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. : F. - Okozhattya, hogy a kisded ollyankor ne

kiálthasson, hogy lélekzetet ne vehessen, és hogy

ne is nyelhessen; következésképen okozhattya a'

gyermeknek megfulladását, a guta ütésbe való

esetét, és igy halálát a gyermeknek. »

799. K. Ollyatén esetben mi tévő legyen a bá

ba aszszony? * •

F. Ollyankor minden módon azon legyen,

hogy az újjával, oldalassan fektetvén a kisdedet,

megszabadítsa a gyermeknek száját attúl a tak

nyos gyülekezettül. Söt ha azon taknyos gyüle

kezet nagyon enyves természetü volna, szükséges

lészen, hogy olyankor elébb gyenge fejér, és bor

ba mártott, ruhát tekerjen az újjára, és úgy igye

kezzen kiszedni a szájban meggyült taknyot. . . :

8oo. K. Mi adhat okat illyetén taknyos ösz

ve gyülésre ? *~*~ * *

F. Okot adhat. 1.) A nehéz fö szülés, ha

tudniillik a medenczének be 's kimenetelében igen

soká megfeszül a gyermeknek a feje. 2.) Ha a

gyermek erös, és kövér alkotással jön a világra..

* * - * * * 3* 3%

8o1. K. Mit kell a kisded érr lyukainak be

dugulása (*) által érteni ?

F. Azt a taknyos, és néha megszáradt tak

nyos öszvegyülést az órr lyukakban, melly a' tse

tsemöst hátráltattya a lélekzetnek vételében, és

a' melly a szopást és a' lenyelést is gátoltattya.

*
#

(*) Obstructionarium.
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* 8oz. K. Mit okozhat ez az állapot a gyermek

Aen ? - - *

F. Nagy nyughatatlanságot, sivást és rivást »

héha azt is, a mit (781) elé adtunk. -

8o3. K. Hogyan kell tágítani, és segíteni ez

ilyetén esetben ? **

F. Az ollyatén esetben alkalmatos hashajtó

val hátra, és a bélekre kell húzni azon enyves

taknyosságot; azután külsöképen két, három szem

fejér gálitzkövet (*) egy lat majoránna vizben fel

oszlítani, és az ruhán által megszűrvén, tseppen

ként egyszer is mászszor is az órrnak lyukaiba bo

tsátani. Azonban lehet közben friss mondola olaj

jal is és majoranna olajval vegyest az orrnak gyö

kerét és szárnyait külsöképen haszonnal kenegetni.

Jedzés: Ebben az esetben a bábaaszszony

semmit ne mivellyen, hanem az orvosra bízza a'

dolgot, * * * * * - -

* * * * *

804. K. Mit kell az artznak vagy fonek ot

varossága (*) dttal érteni? 4

F. Azt a' fönek vagy artznak kérges, néha

genyetséges és nagyon büdös széllyel terjedö fe- '

kélyeket kell érteni, a' mellyek valami különös

tsipös nedvességtül veszik eredeteket, és épen a'

főnek vagy az artznak böre alá vitettetnek.

8o5. K. Mitül veheti eredetét azon különös

tsipös nedvessége a gyermeknek testében?
* * *

(*) Vitriolum album. (**) De Achoribus,

Favis et Crusta lactea, " - -
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F. Az anyának vagy a dajkának holmi kü

lönös hibáitól, ha tudniillik frantzos, vagy más

képen tisztátalan vérü , ha rosz eledelekkel és el

lenkezö italokkal él. Ha a gyermek már nagyo"

batska és többé "" szopik, akkor a tsipös ned

vesség könnyen meg gyülhet az eledeleknek rosz

minémüségétül, vagy pedig ha az eledeleknek jó

minémüségével, az egész testben a természetes

indíthatosság meg vesztegettetik; mint hogy ol

lyankor a jó eledelek is a természet rendin túl

el változhatnak, és igy különös tsipös nedves

séget formálhatnak.

8o6. K. Jó é az ótvárt ki száritani, és hirte

len meg gyógyitani külsöképen?

F. Éppen nem jó, ~

| 8o7. K. Miféle kárt okozhat tehát ha hirte

len meg gyógyittatik az ótvár?

F. Azt, hogy azon tsipös nedvesség a vérbe

ismét által vitetetvén, a többféle baj közt fúlla

dozást, nyavala törést, és végtére bizonyos ha

lált okozhat. - * *

8o8, K. Mint kell ezen hibát meg orvosolni?

F. A különkülönféle okokra nézve különkü

lönféle módon, és ha a gyermek még szopik, ak

kor a szoptatónak is kell orvossággal élni. Azon

ban minthogy ezen orvoslásnak a módgya terhes,

és tellyességgel a belsö orvost illeti, azt kell meg

hivni, \.

- * * *

*

-

8o9, K. Mit kell a szeméremnek és a körül

lévő részeknek kipárlása (*) által érteni?

(*) Intertrica Infantum.

~
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. : F. Azt, ha a böre a szeméremnek, és a kö

rül lévö részeken valami tsipös nedvességrül fel

étettetik, megpirosodik, és fajdalmassá leszen.

81o. K. Hát más egyébb részein nem párolhat

ki a kisded gyermeknek a teste ?

F. Igen is.

, ,811. K. Hol ? *

F. A nyakának rántzaiba, legföképen ha kö

vér a kisded, és a hóna alatt, söt még más

egyébb helyeken is.

- 812. K. Mitül származhat vallyon ez a hiba ?

F. A gyermeknek vizelletétül, vagy a nagy

izzadságátúl.

813. K. Mit okozhat olyatén kipárlás a kis

gyermekekben ?

F. Kellemetlen, és néha fájdalmas vízketeget »

melly is gyakorta sivással, rivással, nyughatat

lansággal, és álmatlansággal vagyon öszveköt

t6tVe. - :

814. K. Hogyan kell orvosolni? *

F. Úgy, hogy napközben azon fájdalmas ré

szeket gyakorta langyos vízzel megmossogassa az

annya, vagy a'; dajka, és azután holmi száritó

porokkal hintse be : ollyanok p. o. a crétábúl,

keményitöbül, megégetett szarvas szarobúl, fejér

plaibaizbúl (*) földön folyó fenyö magbúl (**) 's

más afféliekbül liszt módgyára megtöretett, és el

készíttetett porok. Ha a kipárlás némelly helye

ken megfekélyesedne, akkor a most elé számlált

*

**

* * *
**

* * * *

f*)Cerussa alba. (**) Polypodium.

* * *
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porokhoz ónós tzúkrot is (*) lehetne vegyíteni;

vagy pedig a kút, vagy úti fü vízben lehetne egy

kevés fejér gálitzkö port fel olvasztatni, és az

zal mosogatni a fekélyeket.

* * * * * " >

815. K. Mit kell a kisded gyermekekben erö

szakos hurutnak nehéz lélekzettel (**) mondani?

F. Azt az állapottyát a kisdedeknek, a melly

ben a nátha úgy elfogja az ornak lyukait, vagy ha

azontúl is a gyermekek annyira vagynak, hogy a'

lehelö ezközökben, mint a minémü a tüdő, meg

gyült phlegma vagy is sürő nyál, tsak a fulladó

veszedelem közt, eröszakos köhögéssel adhattya

fel magát. -

816. K. Mikor szokott leg inkább uralkodni az

ilyetén állapot, és mi móddal kezdödni a kisded

gyermekekben ? * - -

F. Akkor leg inkább, midön nedves és hideg

északi szellök uralkodnak az öszön, a télben, és

a kikeletkor. - Tudniillik, ha ollyankor a gyerme

kek hidegrül melegbe, és meleg szobákbúl a hi

degre vitetetnek, úgy hogy, által fázván, a vagy

hirtelen által melegedvén a gyenge gyermek tes

tének külsö színe, szükségkében a rostás bör lyu

kaknak (pori) meg kell gyengülni, és a kigözölö

nedvességeknek az órrnak belsö hártyáira, és a'

tüdöre viszsza vitetni 's le tevödni; melly is azu

tán mint más nemü nedvesség, (heterogeneum) a'

4 *** **

(*) Sacharum Saturni. (**) Tussis convulsi

va cum difficili respiratione. * ** *
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phleginát formállya, és a náthát, vagy eröszakos

köhögést okozz,

817, K. Hogyan lehet elejét venni ezen hibá

nak ? - -

F. Úgy, ha a kisded gyermekek mindenkor jó

bepolázva, tudniillik, hogy semmiképen meg ne

fázhassanak, vitettetnek ki a levegöre. -

818. K. Hát ha már meg vagyon a hiba mint

kell orvosolni ?

F. Minthogy az állapot terhes és veszedelmes

szokott lenni, és néha a szoptatóst is, ha huru

tós, orvosolni kelletik, mindenkor, ha lehet, a'

belsö orvost kell meg hivni, és annak a tanátsá

val élni. Azonban ha belsö orvosra szert tenni

nem lehetne, ekkor a szükség idején veres czék

lát kelene reszeltetni, és annak kifatsart levében

tzukor kándlit vegyiteni, 's ezen ösze elegyített

higságot a tüzes szénnél, lábosban, addig forral

ni, a még a méznek folyó nyulosságát meg nem

nyeri, és abbúl gyakorta kávés kalamanként ado

gálni a gyermeknek. Különben viola Sirupót,

szent János kenyér Siruppal, és egy két szem ér

tzes kermessel is vegyest (*) lehetne azon módon,

a mint elébb taníttatott a gyermeket meg kinál

gatni. A székfü virágbúl; és ördög szarbúl ké

szitetett klistéreket is, ollyatén esetben, minden

*ó nélkül, napjában négyszer, egy egy verdungra

valót adogálni hasznos vólna. /

*~*~*~*~*~*

(*) Kermes minerale.
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3 + # 5 % * * *

819. K. Mit kell a kisded gyermeknek álmat

lansága által érteni ?

F. Azon nyughatatlanságát a kisdednek,

mellyben a sirás, rivás, és a maga öszve göm

bölödése között fájdalmait, a' mellyek miatt nem

nyughatik, jelengeti. - -

820 K. Mi adhat okot a kisded gyermeknek

álmatlanságára ? * -

F. Ezek a környülállások: 1.) Ha szék szo

rulásai vagynak. 2.) Ha a gyermeket a szelek

bolgattyák. 3.) Ha megvesztegetett, vagy fölös

leg való sürü tejet szop. 4) Ha a tisztátalan tar

tás végett a kisded gyermeknek a teste nagyon

viszket, • • - - -

821. K. Mint viselje magát a bába illyetén

esetben ?

F. Úgy, hogy a szék szorulásban székfü vi

rágbúl, és egy kevesset megsózott korpábúl lan

gyos klistérokat adogállyon a gyermeknek. Ha

a szelek bolgattyák a gyerméket, ollyankor a'

mostan említett klistérontúl, liszt módgyára ösz

ve tört, és ánis magbúl készített porotskákat is

adhat a kisdednek. Némellyek a gyenge hashaj

tó után, mint a miłlyen a rhabarbara sirup, fris

mondola olajat is haszonnal adnak az ollyatén

gyermeknek. Ha a megvesztegetett tej, vagy a'

felesleg való sürü tej árt a gyermeknek, azt az

okához képest, mentül elöbb mind a szoptató,

mind pedig a gyermek részérül elmellözni igye*

kezzen a bába, Úgy p. o. ha a megvesztegetett

tej savanyuságot okozna a kisdedben, és attúl
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nyughatatlankodna, azonkívül, hogy a' szoptatót

meg kellene inteni a bábának holmi elkövetett

hibáirúl, a gyermeknek is szorgalmatossan rha

barbara sirupot magnesia porral vegyest adogá

lyon az ollyatén gyermeknek. Ha a tej sürü, és

sok túrót ád a gyermekben, ekkor bövebb italt,

és járást, kelést javasolyon a szoptatónak. A'

testnek pedig vízkeregségen holmi gyakorta való

füröztésekkel, mosogatásokkal, és tiszta száraz

ruháknak elváltoztatásával kell segíteni.

36° 34 3*

822. K. Mit kell a kisded gyermekben a zöld

sárnak el takarodásán érteni ?

F. Azon gyermek ganéjnak elmenését kell ér

téni, melly savanyús illattal, zöldes parejsinnel »

és mintegy apróra vágot kemény tojás módgyára

túrossan takarodik el a gyermektül, és a melly

elöre is savanyú büfögések, nyughatatlanságok,

sivások és rivások által ösmértetik meg.

823. K. Mi okozhattya a kisded gyermekek

šen a zöld sárnak jelenlételét ? "

F. Ugyan azok az okok, a' mellyek az ál

matlanságot okozzák a kisded gyermekekben »

(82o) okozhattyák a zöldsárnak jelenlételét is. A

zontúl a zöldsárnak jelenlételét okozhattyák a'

nagyon édes eledelek, és az anyának vagy daj

kának különkülönféle elme indulati is, úgymint a'

harag, boszszuság, megijjedés 's. m. afféliek, A

zért az orvoslásnak a módgya is a környülállás

hoz képest ollyannak kell lenni, mint'a' gyermek

nek álmatlanságárúl (82o) elé adódott, -

* * • 4 * * * * *
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- + 34 * * -

824. K. Mit kell a gyermekben elszáradásnak

(*) mondani?
- -

F. Azt az állapotot akár a tsetsemösben, akár

pedig az éltessebb gyermekben kell elszáradás

nak mondani, ha a tsetsemös elegendö tejet szop.

ván, vagy az éltéssebb elegedendö étellel, söt

néha sokkal is tápláltatván, még is a gyermek

nek tsak a' tsontya és böre látszik meg.

825. K. Hányféle okai lehetnek az ilyetén el

száradásnak? - - -

1 F. Sokféle. - ~ ~

826. K. Melyek azok ? * * *

F. A többek közzül, a' mellyek figyelmétés

séget érdemlenek, ezék: úgymint 1.). A fodorhaj

ikráshúsoknak bedugulásai, és megkeményedései,

2.) A tejnek rosz minémüsége, melly is a szop

tató személynek rosz eledelétül, vagy az elme in

dulatosságaitúl, úgymint a nagy haragtúl, bósz

szuságtúl, nagy szerelemtül, 's m. afféliektüt szár

mozhat. 3.) A futkosó gyermeknek erején túl

eröss ételekkel és bö mértékben való táplálása.

4.) A gyermeknek gyomrában és belekben meg

gyült rútságok. 5) A levegönek megromlott

minémüsége; tudniillik: ha a belsö tagoknak mun

kájokat úgy megvesztegeti, hogy a nedvességek

nek elválasztását, és a rendes kitakarodását meg

gátolya. -

- # * 1 -~ ~ - [

(*) Atrophia infantum.
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827. K. Mint kell ezen hibát meg orvosolni?

F. Az okoknak az ö különkülönféle voltához.

képest, különkülönféle módon; és minthogy a'

hiba fontos, szükséges leszen az anyáknak idönek

elötte belsö orvoshoz folyamodni, és annak a ta

nátsával huzamossan élni. " - "

- 828. K. Mit kell a tsötsöknek meg keményedé- .

se által érteni ? - -

"… F. , Azt a fájdalmas daganatot, mellyet a'

kisded gyermek tsötseiben a kéz illetéssel tapasz

talni lehet. *

829. K. Mitül keményedhetnek meg a kis ár

tatlanak a' tsötsei?

, F. : A tudatlan bábának helytelen való nyo

másátúl; mert némellyik közzülök azt képzeli

magának, mintha a tsötsökbe tej volna; és azért

azokat véghetetlen módon az ujjakkal meg szo

ríttya? - -

83o, K. Mint kell a meg keményedett tsötsö

kön segíteni ? -

F. Úgy , hogy minden ollyatén nyomástúl, a'

vagy meg szorítástúl az anyákat el kell tiltani, és

az egész gyógyitást tsak a természetre bízni, vagy

leg föllyebb, ha a részek meg gyúlladtak volná

nak, hívesitö szereket reá rakosgatni, mint a'

millyen a friss és nem avas Sparmacét flastrom

's. m. afféle. Ha azonban meg evesednének a tsö

tsök, akkor azokat a chirurgiának regulái szerént

fel kellene étetni, vagy felvágni's úgy gyógyítani.
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831. K. A szülés után hány holnapra szoktak

meg jelenni a fogak, a kisded gyermekekben ?

F. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik

vagy több kevessebb holnap mulva. Söt találtat

tak ollyatén gyermekek is, a kikben még tsak a -

huszadik holnapra törnek ki a fogak.

832, K. Minémü rendel szoktak következni a'

fogak ? -

F. Ekképpen: 1.) A két elö fogak (incisorii)

az alsó állkaptzában. 2.) A két elöfogak a felsö áll

kaptzában. 3.) A két kutya fogak (canini) a fel,

sö állkaptzában. 4.) A két kutyafogak az alsó

állkaptzában. 5.) A két zápfogak elölrül (mola

res) a felsö áll kaptzában. 6.) A két zápfogak

elölrül az alsó áll kaptzában. 7.) A két szem fo

gak (oculares) a felsö, és 8.) A két szemfogak

az alsó áll kaptzában. *

833. K. Minémü fogak jöhetnek leg nehezeb

6en ki az áll kaptzákbúl?

F. A két kutya, és a két zápfogak.

834. K. Mit okozhat a fogaknak nehéz kijö

vetele a gyermekekben ?

F. Sokféle változást: úgymint 1.) Az iny fáj

dalmassan meg dagadhat, és igy 2.) Meg gyul

ladhat. 3.) Sivást, rivást és nyughatatlanságot

okozhat. 4.) Álmatlanságra okot adhat. 5.) Hi

deglelést. 6.) Nyavala törést okozhat. Ezen túl

7. Hasmenést, és 8.) Húrutot is hozhat maga után.

835. K. Mint kell segíteni ilyenkor a gyerme-. .

keken ?
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F. A külömbözö változásokra nézve, különkü

lönféleképen, és mint hogy néha veszedelemmel

vagyon öszve köttetve az állapot, legjobb lészen,

a dolgot orvossal közleni. A' szegénnyebb sorsú

aszszony embereknél, a' fogaknak nehéz kijövetelé

ben, jó lészen, ha az ollyatén gyermekeiknek Pu

ha -szalonnás bört kötnek a nyakára, hogy tudni

illik azt rágitshálhassák.

34. -3% 3:

t 836. K. Mit kell a kisded gyermeknek nyava

la térése (*) által érteni ?

F. Azt a tsudálatos és akaraton kívül való

inashúsoknak mozgásokat, és rángatódásokat a

gyermek testében, mellyek, de legföképen az

ábrázatnak inashúsaiban, a száj körül látzatnak

meg, és a szájnak tajtékos habjai, a' szemeknek

pedig tsudálatos forgások, és az észnek több ke

vessebb idönek elvesztése között végzödnek el.

837. K. Mitül származhat az illyetén állapot

a kisded gyermekekben? * * *

F. Attúl: 1.) Ha elegendendöen ki nem taka

ríttatott gyermek szúroktúl. 2.) A tejnek rosz

és megvesztegetett minéműségétül. 3.) A meg

gyült savanyus rutságoktúl. 4.) A szeleknek és

egyébbaránt is a ganéjnak megrekedésétül. 5.)

A fogaknak nehéz kijövetelétül. -

838. K. Mi kárt okozhat a kisded gyermek

ben a nyavalya törés ?

(*) Epilepsia infantumi,
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, F. Elkerülhetetlen halált. Ha azonban meg

történne, hogy a gyermeknek az alkotása és ere

**fellül haladná a nyavalyának az erejét, még is
az ágyvelöben vagy más egyébb test részeiben a'

gyermeknek hibát hágy maga után. Láttam Mai

s án több ollyatén gyermekeket, a mellyeknek

a fejek e miatt rendkivül nagyra nött; mert tsö

tsömös korokban öket kitörvén a nyavalya, ben

nek az ágyvelö annyira meggyengíttetett, hogy

azután a rendes nagyságon túl nyölni kéntelenít

tetett, , - 4

839. K. Hogyan kell segíteni az ollyatén nya

valya törő gyermeken ?

F. Minthogy fontos és veszedelemmel tellyes

állapot a kisded gyermekekben a nyavalya tö

rés, és azt a különkülönféle okokra nézve külön

különféle módon is kell orvosolni, legjobb leszen

ollyankor a belsö orvosnak tanátsával élni. Azon

ban ha belsö orvosra szert tenni nem lehetne, a'

szükségben székfü virágbúl, de só nélkül, ördög

szarral készült, és egyszerre egy verdungra való »

klistért, napjában 4-6–1o adogálni; a gyerme

ket ördögszarral, füstölgetni , fájdalmat enyhítö

értzestseppekbül 6–1o tseppeket egyszer is mász

szor is fél kalan vízzel a kisdednek beadni, sok»

szor hasznosnak lenni tapasztaltatott,
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TIZENHARMADIK SZAKASZ.

A' Dajka választásrúl.

*/ /

84o. K. Ha a gyermek annyának vagy ele

gedendő teje nem volna, ha gyengeséggel, vagy

másféle betegséggel küszködne, vagy ha épen elhal

na az annya, mit kellene olyankor javasolni a'

kis gyermeknek részérül az anyai vagy atyai fél

nek ? " -

F. Azt, hogy az a gyermek dajkáltasson.

841. K.. Kell é a dajkákban választást ten

ni ?

F. Igen is hogy kell,

842. K. Miért ?

F. Azért, mert ha nyavalyás, és egésségtelen

a dajka, a gyermek is elkaphattya könnyen azon

betegséget. Söt ha rosz indulatú, még akkor sem

tanátsos a gyermeket reá bízni; mert a teje ál

tal ollyatén személynek az ö hajlandóságait is

könnyen magához szíhattya a gyermek.

843. K. Hogyan lehetne ezt példábúl megtud

ni ? -

– F Úgy, hogy sokszor, ha a gyermek annya

orvosoltatik, a gyermek szinte részt veszen az or

voslásban. Tudniillik: ha az anyának hántató,

a'vagy purgátió adódik, a gyermek is az nap,

ha az orvosságnak munkállása között szopik »

~
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… vagy hánni, vagy purgáltatni fog. Ha rühes, vagy

másképen beteges a gyermek, az anyának orvos

„lása által gyakorta meg orvosoltatik, ellenkezöké

pen; ha az annya beteges, a gyermek is többnyi

re egésségtelen szokott lenni.

844. K. Mire kell tehát vigyázni a dajka vá

lasztásban ? -

F. Arra, hogy 1.) Legjobb idejü, az az 20–

3o esztendö körül legyen. 2.) Hogy hat hetes

gyermek ágyasnál öregebb ne legyen, 3.) Hogy

a tsetsei lágyak és tellyessek legyenek. . 4.) Hogy

bö tejü legyen, és hogy a teje könnyen follyon,

sem igen sürü, sem igen hig vagy tsipös ne le

gyen. * * * -

845, K. -Miképen lehet megösmerni a sürü

tejet ? -

F. Úgy, ha a' körmödre eresztesz egy két

tseppet, és le nem fut. * * *

846. K. Hát a nagyon híg tejet hogyan lehet

megösmerni? *

F. Ellenkezöképen mint a sürü tejet; tudniil

lik: ha a körömrül hirtelen le fut. ,

847. K. Mint lehet a tsipös tejet megösmér

ni ? - -

F. Kóstolás által, ha tudniillik sós izü.

848. K. A sürü, híg, és tsipös tejet mi ál
-

</

tal lehet megjavítani? - -

F. A jó konyha által, az az a jó étel és ital

által; mert a sok tésztás étel, kevés itallal és

kevés test mozgással sürü; a sok lity loty étel,

bő itallal, és nagy test mozgással híg tejet; a'

nagyon sós étkek pedig tsipös tejet szoktak okozni.
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849. K. Miféle hibák teszik alkalmatlanná

egy némely személyt a dajkasságra? *

F. Ezek: 1.) Ha varas fejü, vagy ha a tor

kán tsomokat hordoz; ezenkivül 2.) Ha a torka

belülrül sebes, fekélyes. 3.) Ha a büdös szájú

és rosz fekete fogú. 4.) Ha rühes, fekélyes lá

bú; kiváltképen 5) Ha a szemérem testébül va

lami fejér nedvesség foly, vagy az ágyék hajlá

saiban vak sebet és fekélyt hordoz. sör 6.) Azok

is alkalmatlanok a dajkaságra, a kik nagyon ha

ragossak » álmassak, szerelmessek , erötelenek, -

vagy hó számosok, -

TIZENNEGYEDIK szAKAsz.

A' * aszszonynak megvisgálásárúl.

85o. K. Miért visgáltatnak meg a terhes

aszszonyemberek?

F. Azért: 1.) Hogy a jövendőbéli szerentsés

vagy szerentsétlen szülést elöre lehessen meghatá

rozni. 2.) Hogy a világi és egyházi törvényszék

kívánságának elég tétetödgyen.

851. K. Mi értetödik a' terhes aszszonynak

megvisgállása által?

F. Az, midön a bábáskodó személy megva

jazván, vagy megolajozván a mutató újját, a'

2
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nádrahüvelybe dugja, és a nádrának a száját meg

tapintya 's megvisgállya ha vallyon lágy é, ke:

rek é, a' vagy ha be vagyon é zárva ? és ha úgy

vagyon, akkor, kiváltképen ha még a más két

jelei is a bizonyos terhességnek ezekkel együtt

vagynak, a terhességrül kell gondolkodni. Söt

ha elkerülhetetlen szükséges a megvisgállás, ek

kor a bábáskodó személy a terhesaszszonyt az

ágyra keresztül fektesse, és az egész kezével meg

vajazva nyúljon a nádrába, és úgy tapíntsa meg

a nádrának a száját. „ * * - -

852. K. Hányféleképen lehet a terhesaszszony

embert megvisgállani ? - . :

F. Kétféleképen; tudniillik álva, de egy ke

vesset a falhoz dülve, vagy pedig fekve az ágyba.

843. K. Miféle idökben lehet a terhesasz

szonyembert illyes visgállás alá venni? !

F. 1.) A terhesség, és a szülés alatt. 2.) A

szülés után és 3.) A terhességen kívül hivatalból, -

TIZENÖTÖDIK szAKAsz.

A' Szülö vagy gyermekágyasaszszony

körül holmi viszszaelesekrül, es babonás

tselekedeteikrül a bábáknak.

| a.) A szülés idején.

854. K. Miféle babonás tselekedetek, és viss

szaélések lehetnek a bábáknak a esülőaszszony

körül? - -

-
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F. Különkülönféle országokhoz, nemzetekhez,

és vallásokhoz képest más, és másféle babonás

tselekedetek, és viszsza való élések lehetnek a

a bábáknak a szülöaszszony körül; mellyek néha

ártalam nélkül valók, és tsak a tudatlanságnak,

és vagy ravasz tsalárdságnak tulajdonítatnak, és

ügymint nem veszedelmesseket el lehet nézni; ha

nem vagynak néha ollyatén tselekedetei a bábák

nak, a mellyeknek mind a gyermek szülöasz

szonyra, mind pedig a kisdedre nézve nagy befo

lyások vagynak; és azért ezeket nemtsak el nézni

nem lehet; hanem szores büntetösek alatt tilalmaz

ni is szükséges volna.

855, K. Melyek azok az ártalom nélkül való

tselekedetek ? - - -

F. Ezek: 1.) Ha bizonyos czédulákat, vagy

holmi állatoknak részeiket függesztenek a szülö

aszszonynak*a nyakába. 2.) Ha férfiui inget vé

tetnek fel a szülöaszszonyal. 3.) Ha férfiui gatyát

vettetnek a szülöaszszonynak a nyakára. 4.) Ha

a rozs virágrúl vizetskét itatnak a szülöaszszon

nyal 's m, több afféliek.

856. K. Mellyek az ártalmas tselekedetek ?

F. Ezek: 1.) Ha holmi jövendölést tesznek.

2.) Ha bort vagy pálinkát itatnak a szülöaszszonnyal,

3.) Ha idönek elötte eröltetik a szülöaszonyt a szü

lésre» 4.) Há a valóságos szülö fájdalmakat akár

tudatlanságbúl, akár pedig ravaszságbúl el nézik.

5.) Ha zsákokon, vagy kenyér szakaitokon szü

lettetik el a magzatot.

857. K. Miben áll az elöre való jövendelések

pllyatén bábáknak a kik azt mívelik ?
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F. Abban, hogy a szülésnek az óráját hatá

rozzák meg; hanem avval az alkalmatossággal az

után mindeneket ellenkezölek szoktak elkövetni

tsak azért, hogy magoknak a Vajlodóaszszony

mál hírt, és nevet szerezhessenek, és az által tu

dakosoknak, és nagyon tanúltaknak láttassanak.

Úgy p. o. ha a valóságos szülöfájdalmak még

nem munkálkodnak, és még ís a' terhesszemélyt

a szülöszékbe helyheztetik, azután holmi erölte

tésekkel, kenetekkel, heves italokkal addig mes

terkélnek még a szülés arra az órára meg nem

történik, a' mellyet a jövendölés által meg hatá

rozták. Ha pedig a valóságos fájdalmak a' Vajo

dó aszszonyt körül veszik, akkor ismét ellenkezö

képen holmi biztatásokkal, hogy meg nem volna

az ideje, mindég azon vagynak, a még a fájdal

mak sükeretlenné lesznek, és a magzatnak az el

szülése addig meg nem gátoltatik, még a jövendö

léseknek az orája el jövend, akkor azután, nem

tekéntvén sem a szülöaszszony, sem pedig a szü

lendö magzatnak veszedelmére, eröszakosan is

kénszeritik a szegény Vajodóaszszonyt gyermeké

nek meg szülésére.

858. K. Mit okozhatnak ez illyetén tseleke

detek ? -

F. Veszedelmet mind a szülöaszszonyra,

mind pedig a kisded magzatra nézve. Legföké

pen a szülöaszszonyban, veszedelmes vér folyá

sokat, és forró hidegleléseket okozhatnak, -
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A.) A Gyermek ágyban.

859. K. Miféle babonás tselekedetek és visz

szaélések lehetnek a bábáknak a gyermekágyas

aszszony körül?

F. A különkülönféle szokások szerént vala

mint a szülöaszszony körül, úgy itten is (854-)

sok féliek lehetnek. És valamint a szülésnek az

idején, úgy itten is találtatnak ártalom nélkül va

ló, és ártalmas tselekedetek a bábáknak,

86o. K. Melyek az ártalom nélkül való tsele

kedetek ? -

F. Ezek: 1.) Ha a gyermeknek köldöke 'síno

rában néha találkozó, és vérbül formált golyokák

búl még több, kevessebb gyermeket jövendölnek.

2.) Ha a kisded fején vagy ábrázatyán néha tör

ténetbül találkozó hártyás börötskébül sok szeren

tsét jövendölnek a gyermek részirül.

861. K. Mellyek az ártalmas tselekedetek ?"

F. Ezék is a szokáshoz képest sokféliek lehet

nek. A mellyeket ezen N. megyében tapasztal

tam ime ezek: 1.) Hogy a bábák sok komákat

szereznek, 's az által nyughatatlaníttyák a gyer

mek ágyas aszszonyt. Söt a mi több, hogy , a'

bába ellent nem mondásával, a szegény beteg kö

rül elsö éjszakán mindgyárt, a vendégek a bábá

kal együtt dorbézsolnak, esznek és isznak, és úgy

nyughatatlanittyák a szegény gyermek ágyas asz

szonyt. 2.) Hogy télen néha igen nagyon, máskor pe

dig éppen kevesset füttetik a gyermekágyasasz

szonynak szobáját. 3.) Hogy éjtszakánként a gyer

-

/
-



TIZENÖTÖDIK SZA KA sz. 4o5

nek ágyas aszszonyt, mezétlább; és a nagy hi

degekbe ki járni hajlékaikbúl meg engedik, 4.)

Hogy a gyermek ágyasaszszonynak szemérem

testére semmi meleg borításokat nem tetetnek, és

azonkivül is, hogy ökét tisztátalan tartyák. 5.)

Hogy a gyermek ágyasaszszonyaikat borral és

pálinkával itattyák. 6.) Hogy mindgyárt az elsö

egy két nap ollyatén eledeleket engednek enni a'

gyermek ágyasnak, a' mellyek mind magának a'

gyermek ágyas aszszonynak, mind pédig a kis

dednek szem látomást ártalmassak lehetnek.

~ ~*

TIZENHATTODIK SZAKASZ:

Holmi szereknek, ételnek, és italnak -

elkeszitetések módgyárúl. -

a.)A gyermekágyas aszszony reszerül

862. Mint kell a terhesség alatt, ha szüksé

ges, egy lágyasztó klistért elkészíteni ? -

F. Ekképpen: Végy fél marok székfüvirágot »

ugyan annyi apróra vágott mályva levelet , és bu

za korpát, keverd öszve, és vessed egy meszszek |

forró vizben; hadd fell forrni egynéhány szempil

lantatik, és ruhán által szürd le, és nyomkod ki
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jó a levit; azután egy klistérra valóban adgy hoz

zá egy kalánra való jó és friss fa olajat, 's adas

sad be a' terhes aszszonynak lágy melegen akkor,

ha az emészetyét fel lágyaztatni kívánod..

863. K. Hát a terhesség alatt székrehajtó

klistért hogyan kell elkészíteni,

F. Úgy, hogy az elöbbeni szám alatt elké

szült klistérhez, tsak egy kávés kalánra való,

és liszt módgyára megtört konyha sót; vagy pe

dig egy diónyi nagyságú felolvasztott szappant

kell adni, -
- -

864. K. A terhességnek idején eléforduló fat

tyúfájdalmakat enyhitö klistért mint kell elkészí

teni ? -

F. Végy apróra metélt tzitrom fűlevelet (me

lissa), római székfü virágot, és bodza virágot,

mindegyikbül fél maroknyira valót; azutáu adgyál

hozzá mozsárban öszve tört kemény és ánis ma

got mindegyikbül egy kávés kalánra valót, de

nem tetézve, vesd egy meszszel forró vízbe, és

fözzed meg úgy, a mint föllyebb a 863. szám

alatt mondódott; azután leszürvén és kifatsarván

a levét adassad bé lágy melegen ollyatén sze

mélynek, a ki fattyú fájdalmakkal küszködik.

Jedzés: Ezen felforralt szert, ollyatén hibá

ban, herbathé gyanánt is, tzúkorrál és langyos

*an, szöpögetheti a terhes aszszonyember.
-

865. K. Minémü szert kellene rendelni akkor,

ha a terhességben ájulások, vagy hányásra való

ingerlések volnának a terhes aszszonyemberben ?
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F. Ezen következendöt :

B. Aqu. cinnamom. sine vine

~-,, meliss. aa. 3ij.

Essent. cort, aurant,

Liqu. anod. m. Hof. aa. 3j.
M. D. XX. Sig: Minden órában egy evö kär

lánra valót vegyen be addig, még a baja még
nem szünik. t

Jedzés: Ezen orvosságot a praescribált mód

szerént, a patikábúl azért kell meghozattatni; mert

oda haza mind egyik el nem tudná készíteni.

866. A. Ha a terhességnek az idején valami

a gyomrat égetné a terhes aszszonynak, miféle

szerrel kellene segíteni?

F. Akkor végy egy jó kávéskalánra való fe

jér magnesiát, és szt keverd el három vagy négy

kalan kútvízben, és adgyad egyszerre bé az ollya

tén személynek, a ki a gyomor égetésrül az az

sodárúl panaszolkodik; minden órában pedig an

nyiszor még meg nem szünik. Mások ollyankor,

egy két kereszt, meghámozot pogátsa almának

megevéset is, hasznosnak találták.

Jedzés: Hogy ezen szer készen találtasson a'

házadnál, küld a patikában ezen praescriptiot:

B., Magnesiae alb. 3f5.

D. ad Scat..Sig. egy kávéskalánra valót há

rom négy kalan kútvízben kell bevenni akkor,

mikor a gyomrát valami égeti. **

867. K. Miféle szerekkel kell segíteni akkor,

ha a szülésnek óráiban ájulások vagy nagy bád

gyatságok látszatnak a szülöaszszony körül?

s
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F. Akkor végy 15–2o tsepp fájdalmat eny

hítö értzes tseppeket, egy kis darabka fejér tzú

korra, és azt tartassad 's olvasztassad el egyszer

is mászszor is az ollyatén személynek a szájában

Vagy: végy jó erös bor etzetet, és egy kis rongy

ra öntvén, szagoltassad a beteggel. Ezen kívül

tugyan azzal az etzettel, a kálándékjait is megmo

šogathatod. Vagy : egyszer is mászszor is adgyál

jó, de zsiratlan, marhahús leveskét szörpögetni

az ollyatén személynek.
-

Jedzés: Hogy arra az esetre készen lehessen

találni a fájdalmat enyhítö értzestseppeket házad

nál, küldgyed a patikában ezen praescriptiott

B. Liquor. anod. m. Hof 3ij.

D: ad X. Sig. Fájdalmat enyhítő értzestsep

pek. - - -

868. K. Ha a szülés közben görtsösségbe

vagy ránkatodásokba esne a szalöaszszony, vagy

Jhá a fattyú fájdalmak nagy mértékbe volnának,

akkor minö praescriptiót kellene elkészítetni a pa

tikában ? -

F. E következendöt:

B. Essent castor. 3ij.

Liqu.. corn. cervi succin.

–„ anod. m. Hoffm. aa. 3j. -

M. D. X. Sig. 20–30 tseppeket egy kalán

vízben, minden fertál óra alatt kell be adogálni

mind addig még megszünik a baj.

Jedzés: 1.) Ezen praescribált szert is jó vol

na elöre tartogatni a háznál, hogy a midön szük

séges volna, azonnal használni lehetne,

Jed.
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Jedzés: 2.) Ha ollyatén baj tsak kevés idöre

is meg nem szünne; akkor azonnal az erét kelle

ne megnyitatni az ollyatén személynek.

869. K. Ha a szülöaszszony a szülés alatt ,

vagy utánna veszedelmes verfolyásba esne, akkor

mivel kellene értetni a beteget?

F. Akkor 20–3o tsepp fahaj tincturát kellene

be adni a' betegnek egy kalán kútvízben, min

den fertály órában addig még ezen baj megszünne..

Jedzés: IIlyetén forma szert is jó volna a'

háznál készen tartogatni, tudniillik; hogy a szük

ségnek az idején az idöbe nyerni lehessen a be

teg körül, mellytül gyakorta igen sok függ. Ar

ra való nézve e' következendö praescriptiót lehet

ne a patikában küldeni, - A

- Bk. Tr. cinnamom. 3ij.

D. ad X. Sig. Fahaj tinctura, mellyet a'

tanított mód szerént kell be adni.

870. K. Hogyan kellene a gyermek ágyasasz

* *zonynak jó marhahús levet elkésziteni? ,

F. Ekképpen: Végy fél font Ievesnek való

tsontos marha húst, töltsél reá, minekutánna a'

holmi motskosságtúl meg mostad, lágy meleg tisz

ta vizet egy itzét, és tedd a tüzhöz 8 órakkor,

had forjon lassan lassan majd szinte négy oráig,

azonban a forrásnak az elején, a fellül uszó mots

kos habját szedegessed el által lyukasztott vas ka

lánnal szorgalmatossan; és a forrásnak a vége

felé fél órával elötte, vessél belé meg tisztított

egy, két, harom szál, és egy hüvelkni vastagsá

gú petrezsélom gyökeret, egy kis tsomú, de meg

öblített petrezsérom levelekkel együtt; azután meg

14

*

*
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sózván és el telvén az óra, szürd által igen rit

ka tiszta ruhán vagy apró szitán, és adogassál a'

gyermek ágyas aszonynak apródonként belöle in

nya annyi, a mennyi néki tetszik.

Jedzés. Ha még jobb levest kivánsz készite

ni, tehát duplázzad meg a húst, és a reá tölten

dö vizet, de fél itzével kevessebbet, a többi hoz

zá valóval. Söt még egy szépen meg tisztítatott

vén tyúknak a felét is hozzá lehet tenni.

871. K. Hogyan kell a marhahús (evest a'

benne valóval elkészíteni ? * *

F. Ekképpen: Végy a 87o-dik szám alatt meg

készült marhahús lévbül azon melegen egy és fél

verdungra valót, vessél belé meg tisztított árpa

kását. 1–1; kalánra valót, hadd föjjön addig

a még jó meg puhúl a kása, és a leves meg nyá

lasodik; azután vessél belé, ha van, egy két szál

sáfrányt, hogy kellemetes szint kapjon, 's add fel a'

gyermek ágyasnak. -

Jedzés: Ha az árpa käsa a fözés által nagyon

meg sürösödne, akkor azt, a' gyermek ágyas asz

szonynak a tetszése szerént, könnyen lehetne meg

ritkítani azon meg maradott másik tiszta marhahús

lével. -

- Vagy:

Végy egy tojásbúl, és fejér mondlisztbül elké

szült, de nagyon vékonnyan meg metélt tésztábúl

annyit, a mennyi szükséges, azon 870-dik szám

alatt el készült, egy meszelnyi hús lévben való

meg fözésre.

*
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- Vagy :

Pirítsál két három tallér nagyságú és vékony

szeletekre metélt zsemlét, vagy fejér tzipót; azu

tán a 870-ik szám alatt készült marhahús lévbül

töltsél reá egy és fél verdungra valót, 's forrald

fell addig, a' még azon pirított szeletetskék nagy

gyábúl szét oszlani kezdenek, 's ekkor adgyad fel

a gyermek ágyas aszszonynak a levest.

Jedzés: 1.) Ha a portziót kevesellené a gyer

mek ágyas aszony, tehát ekkor lehetne egy me

szel vagy több levesbül elkészíteni azon pirított ke

nyér levest. -

* Jedzés: 2.) Ha azon levest megjavítani 's meg

erösíteni kivánnád, akkor a forrásnak a' vége fe

lé üssél belé egy tiszta friss tojást 's hadd forjon

még egy kevés vártatig, de vigyázni kell hogy a'

tojás még is higan maradgyon. - -

872. K. Miképen kellene a gyermek ágyas

aszszonynak a számára, az aszalt gyümöltsöket

elkészíteni ?

és> F. Ekképpen; Végy egy két marok aszalt tse

resnyét, megyet, vagy aszalt jó féle édes szilvát,

és az egyiket vagy a másikat mosd meg a mo

tsogtúl lágy meleg vizben, és addig, még a víz

tiszta nem marad; azután végy fele bort, fele vi

zet, és töltsed azon meg aszalt gyümöltsre annyi

mértékkel, hogy egy újnyival az asztalt gyümöl

tsöt fellül halladgya a higság; vessél hozzá egy

hüvelkni hoszszaságú fahajat, az az czimetet, és

hadd föjjön addig, még meg puhúl a gyümölts »

és a higság le nem szál a gyümöltsnek felsö szí

ne allá; ekkor azután, ha nagyon savanyúak vol

14 %
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nának a gyümöltsnek szemei, lehetne annyi fejér

czúkrot is hozzá adni, a mennyi tsak szükséges

volna a kellemetes édességre. Melly is meg lévén,

*** fel a gyermek ágyas aszszonynak. -

Jedzés: Hogy jó illatú is legyen a fött gyü

mölts; tehát a fözés közben tzitrom hajat is ad

hatz hozzá. - -

873. K. Hogyan kell az erötelen gyermek ágyas

aszszonynak a bor levest elkészíteni ?

F. Ekképpen: Végy fel verdung tiszta vizet,

és annyi jó fejért ó bort, ha vagyon, adgy hozzá

egy hüvelknyi hoszszúságú fahajat, és egy kevés

apróra metélt tzitrom hajat, azután forrald fel egy

fertál oráig, és lassan töltsed habarás között egy

másik edényben készen tartatott tojás sárgájára.

Igy készen lévén a bor leves, meg czúkrozván,

add fel az ollyatén gyenge, gyermek ágyasnak.

874. K. Ha a gyermek ágyasaszszonynak for

roságai volnának, hogyan lehetne kellemetes sava

nyúságú italt készíteni a számára? -

F. Ekképpen: Végy fél kávés kalánra való

tzitrom sót, töltsél reá annyi tiszta és a szobádban

meghált kút vizet, a mennyit a szádnak az íze kel

lemetes savanyúságot mutat.

Jedzés: 1,) Hogy ollyatén só több vételre ké

szen találtasson a házadnál, küldgyed e követ

kezendö praescriptiót a patikába. -

- Bc. 63 essent, tart, 3ijß.

D. ad XX. bene munitum. Sig. Czitrom só.

Jedzés: 2.) Ha azon italt még kellemetesseb"

bé és Czitromos szagúvá nivánnád tenni, tehát pi

rítsál egy szeletetske zsemlét és vessed a vízbe; *
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azután végy egy darabka fejér tzúkrot, es dörzsöl

1yed a tzitromnak fris hajához, hogy az olajját

kiszedhessed, és azt vakard abba az italodba, a

mellyet a fellyebb megírt módon savanyussá tettél.

875, K. Hogyan lehetne bö és jó tejet okozni,

a gyermek ágyasaszszonyban ? -

F. Arra a végre küldgyed a patikában e kö

vetkezendö praescriptiót.

B. Rad. foenit. 3{5.

– Liquirit.

Hbae Chaeref.

– Anethi.

–– Petroselini aa. 3ij.

Sem. Anis. Stell.

– foenic. aa, 3j. ~

C. M. D. ad Chartam Sig. Herbathénak

való szer. - - - •

Jedzés: Ebbül a praescribált herbathébül ak

kor a midön szükséges végy annyit, a mennyit

három ujjoddal fel foghatz, vessed egy kis böri

kébe, és töltsél reá egy verdungra való forró tisz

ta vizet, 's hadd egy szempillantatik fel forni, azu

tán itassad az ollyatén személlyel regvelenként

éhomra addig, míg hasznát látni fogja.

876. K. Hát a rosz minémüségü tejet hogyan

lehetne megjavítani orvosi szer által ?

F. Arra a végre ismét e következendö prae

scriptiót kellene a patikába küldeni:

B.. Magnes. Salis amar. őß.

Pulv, Sem. foeniculi.

-- Sach, alb,. aa. 3j.
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– flaved. cort, aurant 3ß.

M. D. ad Scat. Sig. Tejet javitó por.

Jedzés: Ebbül a praescribált porbúl napjában

négyszer egy kalám vízben, mint egy fél kávés

kalánra valót kellene bevenni ollyatén személly

nek, a kinek a tejét kelleue meg javítani.

B.) A kis gyermek reszerül.

877. K. Hogyan kell a mostan született gyer

mekbül a fekete szurkot ki hajtatni ?- -

F. Ekképen: tudniillik, ha minden órábán

egy kávés kalanra való rhabarbara sirupot ado

gálsz a kis tsötsömösnek mindgyárt a meg szü

léséiül kezdvén. -

Jedzés: Hogy ezen Sirupot haszonnal adhas -

s d, már a terhességnek az ö vége felé jo volna

ezen praescriptiót elöre a patikába küldeni, 's

meg hozatni, ugymint: ~

B. Syrup. Cichor c. rheo. 3VI.

DX. Sig. Rhabarbara Sirup.

878. K. Miféle szert kel a' tsetsemősnek ak

kor adni, ha rágásai vagynak, és ha zöld, és túrós

emészettel megyen a hassa?

F. Arra a végre e kovetkezendő praescrip

tiót kell a patikában küldeni, ugymint:

B. Syrupi cichor c. rheo. 3j.

Pulv, magnes. alb. Surup.j.

Aqu. foenic. 3iij.

M. D. X. Sig. Az orvoságot mindenkor felráz-,

ván, és úgy egy két kávés kalánra valót kell min

den órában, minden fél órában be adogálni a kis

-
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tsötsömösnek, még az emészetje meg uem sárgúl

és még minden túró nélkül nem megyen.

Jedzés: Ezen praescribált szert is tartogatni

jó vólna elöre a háznál mind azoknak, a kik a'

patikátúl távúl esnek. Hogyan kell bevenni már

a patikái jedzésben elé adtam. \

879. K. Hogyan kellene a kisdednek lágyasz

tó vagy székre hajtó klistért készíteni akkor mi

kor szükséges volna? -

F. Szinte úgy a 862, és 863-ik szám alatt

tanittatott, tsak azzal a külömbséggel, hogy mind

egyikébül egyszerre nem többet, hanem tsak egy

verdungra valót kellene be adni a kis tsetsemös

nek, és hogy a székre hajtó klistérben a sót és

szapant is kevessebb mértékkel kellene hozzá tenni.

88o. K. Midön a kisded tsetzemös görtsöskö

désbe, vagy nyavalya törésbe esik, minémü szere

ket kellene készen tartani, és hogyan vélle bánni ?

F. Akkor feloszlított ördögszart, és ördög

szart porban kellene készen tartani; és az elsöbül

két három kávés kalanra valót a 879-ik szám

alatt említett klistérben vegyíteni, 's majd min

den fél órában klistér által be adni a gyermeknek

vég hurkájában. A porral pedig minden szünte

len kellene füstölgetni az ollyatén ártatlant. Azon

ban az órra allá is, és a hálándékjait, a szö

möldökök felett való részt, és köldök tájikat hol

mi erös Spiritusokkal, úgy Salmiak Spiritussal,

és fájdalmat enyhitö értzes tseppekkel vegyest,

néha, legföképen pedig a nyavalyában, kenések

kel ébreszgetni kell a kis ártatlannak éltetö Spi

ritussait." /
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Jedzés : Ollyatén fontos nyavalyában szüksé

ges volna, hogy minden szünet nélkül az ollyatén

házaknál, a kiknél több gyermekek is találtat

nak , készen tartatatnának azok a szerek, a mel

lyekrül most említtést tettem. A kinek tanáts

adásom tetszik, az e következendö praescriptió

kat küldheti a patikában :

1.) Bc. Assae foetid, 3j.

Subig. c. s- quant. mucil. gg arab.

Collat. et express. trans linteum fact.

D. XX. Sig. Feloszlított ördögszar.

2.) B... Ass. foetid. grosz. m. t. 3ij.

D. Ad Scat. Sig. ördögszar porban.

.) R. Spirit CaU St. ~ .

3.) Liqu."" Hof. aa. 3j.

M. D. XX. bene obturat. Sig. Sálmiák Spiri

tus, fájdalmat enyhitö tseppekkel. -

V É G E,

***

**
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A tetemessebb hibáknak - mellyek a'

nyomtatásba bétsúsztak, javitásai:

*

A könyvczémjének második lapján, második ren

dében ezen szót sane olvasd sine,

Az Elözö Beszédnek VI-ik lapján az 1-sö sorban

ezen szót figyelmetességet olvasd figyelmetes

ségét. - |

Az Elözö Beszédnek ugyan a VI-ik lapján a 12-ik

sorban ezen szót es olvasd és.

Az Elözö Beszédnek X-ik lapján a 11-ik sorban,

ezen szó után ülvén olvasd ezen szót is: azon.

Az Elözö Beszédnek XI-ik lapján a 11-ik sorban

- ezen szót előemberek olvasd élöemberek.

Az Elözö Beszédnek XII-ik lapján a' f7-ik sorban

ezen szót ollyat olvasd ollyas:

A Szakaszoknak tekintetében az elsö lapon, a'

2o-ik sorban ezen számot 525 változtassad

21-re. – A második lapon, a 10-ik sorban

ezen szót Tanuló olvasd Járuló. -

\

A' Hihát, Levél, és Soron olvasd.

K. 151. 26 4 , 151. K.

lágy szü- .37 21 szülö

A gyermekviz 39 3 magzatviz

V ()06 t11 *-* 3o vocem.

Mauricau * 31 Mauriceau.

z51. (számat) 47 2o 251.

pogátsa 48 14 pogátsát.

87o (számat) 72 16 379.

de még is azt 73 17 még is



A Hibát, Levél, és Soron olvasd.

maid el érö - 74

Vérbe folyhasson 85

föjlágynak 98

eI 130

elszakadásárúl 134

Fasceae 135

és mértékben 137

? - I38

idejét 139

minémü terhesség 14o

17 maid eléri.

21 Vér befolyhasson,

5 fölágynak.

16 el.

13 elszakadásában,

1 Fasciae.

(alúl felfelé)

9 és bömértékben,

3 »

2 idején,

(alúl felfelé)
: – 4–** -* * -

7 minemu a terhesség,

145 ik levélben, a 653 kérdés szám el vagyon

magzatta 146

helyheztethetik 147

671 156

kérgy szülésben 157

Umbicabilis 159

bártyáshójagban 162

179 168

kltsiny 179

zzülő 171

mnleg –

4.) Al 176

hallasztyák 177 .

szopjatós -

tengereknek 178

*

2 magzattal,

(alúl felfelé)

6 helyheztethet.

23 673.

3 térdszülésben.

1 Umbilicalis.

(alúl felfelé)

11 hártyáshójagban,

22 181.

5 kitsiny:

(alál felfelé) -

8 szülö

19 meleg. -

21 A'

3 hallasztyúk:

* 19 szoptatós. , ,

4 tenyereknek.

(alúl felfelé)



**

A Hibát, Levél, és Soron olvasd.

sót 179 1O sós.

kisdednek - 180 * 13 kisdedben,

lángyos 18i 1 langyos,

- (alúl felfelé) -

Obstructionarium 185 1 Obstructionarium,

(alúl felfelé) -

Intertrico 187 1 Intertrigo. »

(alúl felfelé)

82o 192 1 : 821

(alúl felfelé)

Zapfogak 195 15 Zápfogak

Szúroktúl 196 8 Szúrok• 4 1

(alúl felfelé) i

ágyvelöben : 197 5 agyvelöben, \ •

ágyvelö - JO agyvelö.

gyermek 199 3 gyermek,

és vagy 202 7 vagy.

büntetösek -2 13 büntetések,

tudakosoknak 203 7 tudákofoknak,

meghatározták 203 14 meghatároztak,

tetetnek : : 205 5 tétetnek.

tzitrom fülevelet 2o6 15 tzitromfülevelet

kemény - 18 kömény

863 - 21 862.

gyomrat 207 14 gyomrát.

SZt - 17 azt.

kereszt – 22 gerezd.

kálándékjait 2o8 8 hálándékjait,

annyi 210 5 annyit. -

nyálasodik –+ 18 nyálkásodik,

… fel 212 1 1 fél. -

börikébe 213 | 21 bögrikébe.
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