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Soowituseks.
Professor Esmarch'! raamawkt'se eestikeelset tol*
get Wenemaa Punase дШі seltsi luures olewa esimese abiandmise Koinitee poolt wälja antnd broschüre
järel'"') wõib sugurahwale soojalt soowitada. Loodan,
et nii mõnigi eesolewatest lehekülgedest õnnetu juhtnmise korral õpetust ja nou leiab, kuidas oma ligemiselc tarbekorral abi auda.
iseäranis maaelauikudele tohiks raamat kasu
tuua; ei ole sääl ju arsti abi igakord käepärast ja
enne arsti kohalejõudmist wõib mõistlikult ja otstarbekohaselt õnnetutele abiandmine palju kasu tuua
ja arstile tenia ülesannet kergitada.
Kole on tohtril näituseks näha, kuidas haawad,
mis temal parandada tulewad, weretinnipaneinise
otstarbeks kõiksuguse mustusega, nagu ambliknwõrgnga, mullaga, hobuse sõnnikuga j n. e. ära roojastatud on. l<-i mõistetud werejooksu teisel teel
waigistada. 3tiifugusel haawaga ümberkäimise! wõiwad ettcäraarwamata tagajärjed olla.
Kui sagedasti jäeb arstiabi ainnlt sell Põhjusel
hiljaks, et kahjnsaannle enne tema tohalejõndmist
mitte ei mõistetnd esimist abi anda.
("'eöolew raamatukene tahab nüüd, nagu tema
Päälkiri jnba ütleb, niisugustel kordadel lwuaudjaks
ja juhatajako olla.
Peaks see temale korda minema.

J)r. Se/.

Soonet^.

*) D\aii Шхтпай Puuase Ni^ti juures olewa.

Eessõna.
Eesolew Samariti koolide õperaamat on üte
67000 eksemplari rahwa sekka laiali läinud ning 27
korda wõertesse keeltesse ümber pandnd.") Praegll
awaldatud arwud ja teistes Sakia Samaritlaste seltsi
aruanuetes ettetoodud tõeudused näitawad, et Samaritlaste õpetus wiimastel aastatel hästi edenenud
on ja et see umbusaldus, millega temale euue 2af*
jämaal enne wastn tulbi, nüüb kadumas on.
Õperaamat ou minu poolt seekord hoolega läbiwaadatud ja ära paraudatud. Sellepärast julgen
ma loota, et tema uue wäljaande järel weel kergem
õpetada ou.

ч&гат von Csmarcfi.

*) Õperaamat on ümberpandnd: inglis keelde 2 korda,
pr^lnsuse keelde, italia keelde — 2 korda, flamanbi, daani,
norra, rootsi, soome, wene, poola, uugria, rumenia, serbia
ia Hispania keelde — 2 korda, javani, määri, kroati, tschehi,
bö?mi, bulgaria ja falsa keelde.
Nüüd ilmub w ka eestlkeelses tõlkes

Kui ma teid siin õnnetute juhtumiste korral esimest abiandmist selgeks õpima ülesbltfun, siis olen ma
kaugel sellest mõttest, nagu tuleks arsti abi üleliigseks tunnistada. Koguni ümberpöördult. Ma tahan
teile selgeks teha, et paljudel niisugustel kordadel
rutuline arstiabi tingimata tarwiline on. Minu eesmärk on teid enne arsti kohale jõudmist õigel wiisil
abiaudma õpetada, mis paljudel kordadel parandamata kahju, mõnikord ka surma eest hoiöa wõib.
Oma kirurgialise tegewuse põhjal wõia ma jutgesti ütelda, et ma sagedasti selle iile kahetsust tunnud olen, et weel nii wähesed õigel wiisil õnnetuse
kordadel esimest abi pakkuda mõistawad. Tuletan
siin ainult fõjawäljasid meelde, kuhu tuhanded, inimesearmastusest aetud, haawaatele abi pakkuma
kokku woolawad, kuna ainult mõned üksikud nende
seast wiimastega õigel wiisil ümber käia mõistawad.
sliifugufed häkkilised õnnetused, nagu sõjawäljal
wõiwad ka igapäewases elus ette tulla, iseäranis
wabrikutes ja teistes tööstuse asutustes.
Paljusid
wõiks rutulise ja mõistliku abiaudmise läbi surmast

peasta. Statistika aruanded näitawad, et Saksamaal
üksi iga aasta mitmesuguste õuuetuste läbi umbes
30000 immest surma saab.
л ni kole он näituseks werd tugewa wooluseua
haawast wälja purskama uäha, surma iga silmapilguga liginema teada, uiug selle juures meeleäraheittikult käsa riugutada, ilma et õuuetumale abi pakkuda
osataks.
Wist igaüks meie seast on eneses tuugi, öunetusest tabatud ligimesele appi tõttata, tuimub, kuid
kahjutegemise kartus hoidis meid tagasi.
Ma oleu wäga rõõmus, et minu kutse peale
õppima tulla, kuidas mitmesugustel oimetutel juhtumistel esialgset abi pakkuda, uii palju soowijaid
euuast üles annud on. Oma üleskutset awaldades
käisiu ma Iuglisiuaa "мчшіШ ordu liikmete eeskuju
järel. Nimetatud ordu asutas aastal 1877 Iuglismaale kuulsamate arstide kaasabil mitu uiisuguft
kooli. Üle 5ОО(ю<> uais- ja meesterahwa saiwad
neis koolides õpetust. See uäitab muidugi, kui
suurt kasu ueed koolid toowad.") Inglased uimetawad oma koolisid „Ambulauce Masses", mis aga
sõnasõnalises Saksa keele tõlkes uiitte midagi ei
tähenda. Selle pärast nimetasin mina oma asutusi,
*) S t . John Ambulance Assotiationi seltsi 1895 aasta
aruandes ЬЩ 20 loeme: л Meie kaheksateistkümne aastane
toö on head wilja kannud. Õpilaste arw ulatas üle 500000
lellest 350000 eksami ära tegiwad ja tunnistuse saiwad.
38000 isikut tegiwad kolm korda eksamit ja saiwad auurahasid.

Luuka ewangeliumi pt. 10, 30—35
„Samaritlaste koolideks".

kinnipidades.

>lni Punase Risti seltsi liige, asntasin mina selle
kooli. Paljnd teie seast on sõja ajal Samaaria mehe
tööd teinnd, teised on walmis \õtta uiinenia, kui fee
tulema peaks. Sellepärast tahan ma siin iseäranis
föja aja »õn dm isi silmas pidada.
Ma usun kindlasti, et ka Saksamaal Pnnasc
Risti märgi all paljn niisamasngnfi Samaritlaste
koolisid asntakse, mis nii hästi rähn kni ka sõja ajal
Paljn käsn tooksiwad.
Enne aga, kni teisega esimesest abiandmisest
wigastnote ja mitmesuguste õnnetuste kordadel kõneleina hakkata, leian ma tingimata tarwilise olema
teid lühidalt inimese keha ehituse ja organismuse eluawaldustega tutwustada. Wististi ei puudu paljudel teie seast ueed teadused, sest et neid pea igas
koolis õpetatakse. Loodan, et minn kunljannad koudikawa nähes ära ei ehmata.
Kahjuks aga pean
ma seda teile uäitama.
Täna seletan ma teile, kuidas meie luud kondikawa silnnitawad, mis terwete kehale toeks ja koos^
hoidjaks on, kuidas meie lihaste abil liigutusi korda
saadame. (5dasi kuuleme, missugune tähtsus erkudel
meie organismuses on, knidas weri südame tegewuse
mõjul mööda keha laiali woolab, kuidas hingamine
werd hapnikuga täidab ja puhastab, ning knidas kõhus

ja soolikates ümber muudetud toit keha wcdclikudesfe
sattub.
Hakkame luudest peale.
«uud.

Luud sünnitawad koudikawa ehk koudikere,") mis
meie kehale toeks ou ja teda kooshoiab. Luud on
kõwad, wastupidawad ja tugewad uiug toetawad teisi
pehmemaid ja õruemaid kehajaguad. Luude pea
ülesanne ou kallid sisemisi eluorgauisid (peaaju ja
seljaüdi, kopsu ja kõhu orgauisid) rõhumise eest kaitsta
ja jakkude (liikmete) uiug lihaste (musklite) abil liigutusi teha. Kui meie koudikawa ette wõtame, siis
näeme, et ta järgmistest osadest koos seisab:
Pea
Pealuu- ja uäokoutisid ou 20. Koik ueed kondid — ainult alumiue lõualuu, millel oma liige on,
wäljaarwatud, — ou kõwasti üksteise tulge finni
liidetud.
Laiad pealuu koudid ou hambuliste uõllda uimetatud „õmbluste" abil üksteisega kokku kaswauud
ja sünnitawad pealnn õõususe. Wiimse sees ou kõige
tähtsam ew orgau — peaaju — warjul. Pealuu
näopoolsete õõnsnste seest leiame walimiste meelte
*) Tartumaal hüütakse kondikawa ka luusarraks.

elundid niinelt ЩтаЬ (nägemise riist), kõrwad lknnlMise riist) nina (haistmise riist) ja keel (maitsmise riist).
Selgroog
Selgroog on keha pea ja kätele kandjaks. Teniast
Piknti läbi käiwa kanaali sees on seljandi (sasi), mis
peaajnga nhcndnses seisab warjnl. Selgroog seisab 24
nksiknst lillist ehk keermest koos; wiimsed on painduwate trömslnn jaknde (liikmete) abil üksteisega nhendatud. See ongi, mis mcib meie keha kõwerasse
kisknda ja jälle sirgeks ajada lubab, ning põrntamise
mõjn hüppamise ehk knkknmise juures nõrgestab.
Meil on 7 kaela- 12 rinna- ja 5 ristluu lüli. Ristluu kulges on ilkstknte lülide kokknkaswamise teel sündiuud tnharlnn kinni, mis niiwiist selgroole pikendnseks olema näitab.
Wiimafe külge on jälle sabalnn killnitatnd.
Ninnaluud (rinnakast)
Niunakasti ehk -koopa sürnntawad 12 paari küljeluid ehk küljeroogusid (7 paari õigeid ja 5 paari
waleluid). Tagapool on küljeluud nõnda, et nad liikuda annawad. selgroo lillide, eespool aga painduwate
krõmsluude abil rinnaluu küljes kinni. Krõmsluude
alumine äär siillnitab küljeluude looga, mille keskkohaks
mbõgakujuline nnnakoudi ots on. Rinnakast on õõnsus, mis enese sees kõigetähtfamaid hingamise ja were
ringkäigu organist — südant ja kopsu — warjab.
Rinnakast on kõhu õõnsusest nõndanimetatud kõhu
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wahenaha sdiaphragma) läbi lahutatud. Kõbu wahenahk on liharikas waheseiu, millel laia kelaga ehk
kupliga sarnasust on. Ennast kokku tõmmates läheb
ta plingimaks ja suurendab niiwiisi (sissehingamise
juures) rinnakasti sisemisi ruumi.

Niued ou suur kondist rõngas ehk kaus, mida
kolm suurt luud — kaks liiudeluud ja ristluu — junni»
tawad. Niudelundel on ülesandeks, esiteks sisekonnaa
marjuks ja asupaigaks oNa ja teiseks, keha jalgadega
tugewate aga liikuwate fakkude abil ühendada.
Käed ja j a l a d
Käsi seisab ranHi- ja labalnust, ülemisest ja kahest
alumisest täewarrelunst (fjWjwr« ja tiirluust) ning käeluudest koes.
Wiimased õn oma korda käerandme
(8 lühikest kandilist luukest), kämbla- (5 lund) ja sõrmeluudest (14) kokku pandud.
Käed on liikuwamad,
kui jalad, sellepärast et nad ainult rangi- ja liikuwa
labaluu küljes kinni on.

Jalaluudeks nimetatakse puusa« sääre- ja pindlund ning wiimaks vahkma- labajala ja warbaluid
(wiimseid, see on labajala^ ja warbaluid, on kottu 26).
Luud on üksteisega
abil ühendatud, mis t>ha
piiris liikuda lubawad.

nõnda nimetatud kõitmete
liikmeid wabalt, teatawas

Koik luude otsad, mis üksteisega jätkudes kokku
puuduwad, ou walge »a libeda krõmsluuga kaetud, mis
üht luu õtsa teise pinda mööda libiseda lubab. J a kude otsad ou laiade weniwate kottide — nõndanimetatud liikmele kottide sees warjul. Wiimased walmistawad ja imbitsewad eneste seest ilataolisl wedelikku —
jaluraswa (masina õli) — ,ralja.
Luid wõime meie
adil liikuma panna,

aga

jakkudes

ainult lihaste

Lihakfrd (musklid ehk liha). Pilt ЖІ 4 ja 5).
Lihaksed on pehmed, punased liha kimlmd, mis
üksikutest findest koos seisawad. Nad wõiwad ennast
kokku tõmmata s. o. lühemaks ja paksemaks minna ja
sell wiisil nende luude otsasid, mille küljes nad kinni
on, üksteisele ligemale tuua (näituseks kahepeaga õlalihas Pld. Ш 4 ja 5).
Kui
lihaste alguskohad üksteisest liiga kaugel
seisawad, siis on niisuguste lihaste otsas läikiwad walged köited
kMuksed — olemas. Wiimsetel ci ole
kokkukiskuiuise omadust. (Seda imekspanemise wäärilist
sisseseadet wõil), kõige kullsilitumate masinate kangide,
rihmade ja ratastega wõrrelda). Näituseks on sõrmeluud kõik lihaste asemel kõeluötega ühendatud, mis
wiiuliku'.lstllikule wõimalikuks teeb tähelpanemisewäärise
kiirusega oma sõrmi liigutada.
Wahe seisab aga ainult selles, et lihaksed tööst
mitte ära ei kulu, waid ümberpöördult ikka tugewamaks
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ja tugewamaks lähewad (näituseks sepa käed), kuna
aga masina sissesead wananeb, kulub, uuendust uõuab.

Lihaksed wõime meie oma enese tahtmise järele,
peaaju mõjul) kokkutõmbamisele sundida.
Selleks
tarwitame meie erkusid, mis weresoouekestega üheskoos
üksikute lihaste kaasaa käiwad ja nende sisse oma haruergud saadawad
Peäle selle on aga lihaksed olemas,
mis iseenesest s. o, Kurn meie tahtmisest ja tundmistest
sündimata ennast kokku kisuwad ja jälle uuesti wälja
weniwad.
Niisugused on näüuseks südame, kõhu
soolikate lihaksed,
Grgukawa
Ergukawa on wäga keerulise ja imckspane,
wäärilise ehitnse ja ko^kllseadega. Tuhanded arstid ja
õpetlased püüawad ergukawa ehituse saladuste sisse
Mngida, sellepärast et just selles tema elu liugimiste
seletus peitub:
Ergukawa pea jaod on: peaaju, seljaüdi ja nen»
dest waljakäimad ergud.

P e a a j u . (Pilt

6).

Peaaju on pealuu õõnsuse sees warjul; tema
on walkjaschalli, pehme, silcda ja ümarguste aine tükkide kogu, mis kõik erguollufest koos seisawad. Peaaju pinnal leiame mitmesuguseid roopaid ja kõrgendus:;
tema ehitus ou wäga kunstlik Peaaju jaguueb kaheks
jaoks: suureks ja weikeseks peaajuks (сегеЬеІІит).
Zuur peaaju on sügawa keskmise wa» läbi kahek

°

pooleks jaotatud. Weikene peaaju asupaik on kuklast
allpool, umbes kõrwade kohal ( P l d . № 7).

Peaaju sisemist walget ainet wõib kergesti wällmifest halli aine korrast ära lahutada. Wiimse aine
halli koore pind ongi wagusid ja korgustikka täis.
Peaju hall aine on tahtmise.- mõtlemisse ja tundmise
keskkohaks.
Peaaju on üleüldse elujõuu (energia)
juhtija, mikspärast tema suurus inimese jv loomade
juures mitmesugune olema peab, (inimese peaaju kaalud '/40, elewandi oma '/ьоо ja walaskalal зооо terwe
b:ba raskusest).
Peaaju ja walimiste meelte elundid on erkude
läbi mis pealuu õõnsusest aukude kandu selle alumise
tülje sees näo poole wälja peafewad, üksteisega nhcndalud. Neid erkusid on 12 paari: 2 haistmise, 2 nägemise, 2 stlmaliigulajat, 2 silma pöörajat, 2 kolmik-, 2 silma wäljapoole pöörajat, 2 näo, 2 kuulmise,
2 maitse, 2 hulkujat, 2 tagasijookßjat ja 2 keeleerku.
Seljaüdi (säfi)

Seljaüdi wõib kuju poolest pika, ümarguse, tV.rwa
voolest hallikas-tvalge kepi ehk witsaga wõrrelda mis
oehmest ergu ollusest ja ergu kimpudest koos -seisab.
Seljaüdi ou selgroo toru ehk kanali sees, kesk selgrooga.
Temast lähewad 31 paari ergutiudusid wälja, mis
mitmesuguste keha orgauide^a ühenduses seisawad ja.
neile liigutamisteks käsku nunawad (liigutajad ergud), ehk mis igasuguste tundmuste üle aru annawad
(tundjad ergud.)
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Grgud.
Ergud on walgete kiude- ehk niidikujulijed, mis
hakatusel kaunis jämedad on (pirnja erk puusa tagumisel
kuljcl 011 pliiatsi jämedune), pärast aga oksi ja harust
igale poole laiale saates mi peeuikejeks jäewad, et
neid ainult suurekstegewa klaasi abil näha wõib Kchas ei ole mitte ühtegi kohta, mis ergu niitidest
läbi põimitud ci oleks. Ergud kannawad tundmuse
(walu, kullua, palawa, kareduse jne. j peaaju kätte, jagawad lihastele kokkutõmbamiseks, ehk wäljawenimiseks
käskusid, (liigutajad ergud) juhiwad ja hoiawad kõige
iv
näärete''') tegewust korras ehk kauuawad toitmi'
(cllufc wahetust) eest hoolt (toitjad ergud).
Keskkohaks, kust ergud oma alguse wõtawad, o
peaaju. Terwet meie ergukawa wõime telegrafiga wõrrelda: peaaju on telegrafi keskjaam, seljaüdi — kõrwa»
line jaam ja pta traadid, uiug ergu kiud — üksikud
traadid. Kui keskjaam misgi teate wastu wõtnud on,
siis saadab ta wälgu kiirusel sealt kasu wälja (refleks;.
Nii täib uäituseks nõela piste järel käe kokku
kiskumiue, äratõmbamine, nootidesse waatamise tornini
klawerimäug, komaudu järel — marssimiue ehk seisma
jäemine, mõtlemise tagajärjel — kirjalik mõttete awaldamine.
Peaaju wigastuse ehk were woolu tagajärjeks
peaajusse on harilikult mõttewõimu ja liikumise wõimaluse kaotamine, tundmuseta olek ja segane Шг.
Seljaaju wigastuse kannul käib aga keha halwatus.
') железы — nagu higinäärmed, neerud, jne.

Ergu purustamise kaasas (hoobi, püssikuuli ehk nõelaviste läbi) käib tundmuste rikkumiue ja kohaline halwalus/) Vitrrkuse peaaju (uõnda nimetatakse peaaju ja
la seljaüdi toahel olernat peaaju jagu) »vigastus aga lõpeb
bakilife surmaga suaitufeks poomise, kaelaluu lülide
wuroniise ja kägistamise juures).
Koik need teated, mis ma praegu teile ette kanilud olen, on paljude teaduslisel alusel seiswate
katsete abil inimeste ja loomade kallal omandatud.
Sellest järgueb aga, et wiwisektion") mis Inglismaal
arstidele ära keelatud on ja mille pärast Sakfainaalgi
neile eba kaastundmuse põhjusel etteheiteid tehakse, omeUgi inimese soole suurt kasu toob.
Peäle ülemal kirjeldatud erkude süsteemi on weel
üts selts, nõnda nimetatud t täugulifi ehk fmipatilisi
(в. vasomotorius u. sympatikus) erkusid oleuias.
Wiimsed ei heida ennast mille meie tahtmise alla,
waid juhiwad iseseiswalt mõnda meie orgauismnse tegewuse haru näitllseks werewooln, hingamist, toitmist,
näärele tegewust jne.'"""")
Sooneliigutajate erkude keskkohaks on kaks pikka
rida halla kimpus mis mõlemal pool selgroogu ülemisest kaela otsast kuui alla sabaluuni ulatawad, \lttb
'imbud seisawad paljude ergu sdlmekeste abil (ganglion)
*) See tähendab, selle koha halwatus, tus erk purustatud sai.
**) koomade elawalt lahti lõikamine teaduslist otstarbega,
***) Dr. Hellat nimetab neid erknsid soonteliigutajateks,
frtid see ei ole muud midagi, kui sõnasõnaline ümbeipanek.
ladinakeelest „vasainotorius".
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üksteisega ühenduses. Sõlmekesed saadawad oma juurest
tuhauded peenikesed ergu-kiukesed keha sisemiste organide südame, kopsu, kõhu, soolikate j . t.) juurde.

Meie tahtmisest juhitud ergud on miljonite ergu«
kiuteste abil fooneliigutajatega ühendatud, nit et ühe
ergu-feltfi tegewus teise mõju all seisab. Wiimased
ergud töötawad ka siis, kui meie magame, ehk «õistufeta seisukorras oleme i näituseks kukkumise, pealuu
põrutamise ehk purjus oleku puhul j.
Wereringwoolamine.
Weri — soe, punane, õhu käes kergesti sagenew wedelik — woolab teatama kiirusega wahetpidamata ueid tuhaudeid weresooui mööda, mis igalpool
meie keha sees ära jaotatud ou.
Organ aga, mis kogu
keha laiali ajab, on süda.

meie were hulka mööda

Süda (Pll » b)
Süda ei wõta mitte meie tundmusid wastu ega
ole nende kefkohaks, nagu mõnikord arwatakse; ta on
wäga kunstlikult lihastest kokkusäätud pump, millel seespool mitmesugused klapid ou. Süda kisub ennast alalõpmata kas kokku ehk wenib jälle wälja, ueid liigutusi teatawa kindla aja järel korrates. N i i pea kui
neid liigutusi enam ci sünni, jäeb süda seisma, ja
surm ou käes. Süda on riunakoopa sees mõlema
kopsupoole wahel südame katte all warjul; ta ou
koonusekujuline, mille teraw ots pahemale poole alla
pööratud on. Lihasest waherahk jagab südame kaheks
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Pooleks: pahem, tugewam pool ajab were igale poole
kehasse laiali, kuna parem — were kopsu saadab.
Pahemast südamepoolest pressitakse weri keha pea
tuiksoone sisse: lviimue on sõrmest jämedam; ning jaguneb allpool ikka peenemateks ja peencmateks harusoonteks ja soonekesteks.
Tuiksooned (urt^ria^).
Oma nime saawad need sooned neist keha jagubest, mis mööda nad käiwad (реа, õla, kaela tuiksooned).
Pulsiks ehk tnikamiseks kutsutakse were laente korralist wastn wcresooue seina löömist. Tuikamist wöime
meie mitmes meie keha jaos tunda, mitte üksi käe
randme kohal, waid ka kaela ja pea peal, ning meele
kohtadel.
Tuiksooned jagunewad ikka peenemateks ja peenemateks harudeks ning harukesteks kuui neist üminaks juutsekarwa jämedustc w^'resoonekeste wõrk saab, millest iga2
üks läbi utöõtes mitte /юоо millimeetrist jämedam ei
ole (näha wõib neid -ainult suurckstegewa klaasi abil).
S i i s hüüame meie neid juussoouteks (саріііагіа). Need
on igal pool ihu sees olemas; nemad ongi, mis nahale
punaka wõi roosaka karwa annawad Siul meie wtyta
kuskilt kohalt wajutame, siis ilmub sinna kohale walge
plekk, mis aga warsti parast majutuse lõpetamist endis'
punaka karma omandav; majutamise läbi pressime mci:
were juussoontest wälja, mis aga hiljem jälle pikkamisi
nende sisse tagasi woolab. Põskede punastamine tuleb
sellest, et näo naha sees olewad julwsooned merd täis
woolawad. Selle wastu aga woolab wcri mitmefu»
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guste hinge ärrituste mõiul näo nahalt sisemiste orga .
nide sisse, mille kaasas häkiline kahwatus käib. Ka
koigc pisem naha pinna kriipsutamine haawad juussooni,
millest weri, otsegu schwammist, wälja nirisema hakkab.
Iuussooned ühinewad ikku jämedamateks ja jämedamatetö harudeks, kuni neist wiiulaks jämedad weresooned saawad, mis mere südame sisse tagasi kannawad. Neid weresooni kutsume meie tõmbsoonteks.

Tömbsooned ( епае).
Tömbsooned paistawad siniste worpidena uaha
alt wälja' iseäranis selgesti näeme seda käe selja
pealt, tui see allapidi ripub.
Kui tõmbsoou katki lõigatud on, siis woolab
rnustakas-pnnane ehk must weri temast ühetasase ojani
wälja. Läbilõigatud tuiksoonest aga tungib helepnuau
weri hoo kaupa kord tugewama, kord tasasema woo
luua wälja. Selle nähtuse põhjuseks on südame kamb
rikestc kokkutõmbamine.
>Ulst tuleb aga see.

et

weri mitmet karwa on

Weri.
Weri seisab läbi-paisiwast
kollakast wedeliituft
lwereleem, mis pärast põletamist rakknde sisse kogub
ja pisikestest, ainult mikroskopi abil nähtawatest, pu
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nastest õhukestest liblekestest (werekchakestejV) koos.
Ühe kubik millimeetri were sees on 4 — 5 milljoni,
ning täiskaswanud inimese kogu were sees 25 miljardi
were kchakesi. Täiskaswanud inimese were raskus он
!
/i8 tema keha raskusest f. o. ta kaalub 10 uaela,
kui inimese oma raskus näituseks 130 naela on.
Peale punaste were ЩсНШ он weres weel nõnda
nimetatud „walged werekehakesed" olemas, millest mäda
tekkib.
Weri soojendab ja toidab keha. Mõlemaid s. o.
nii häõti toitmist, kni ka soojendamist toimetawad pea^
akjaliselt punased werekehakesed
Mustata were fees, mis tõmhfooni mööda woolad, on rohkeni sööhaput, were sees aga, mis tuiksoon»,
täidab, — enam hapnikku.
Helepunane weri annab
oma hapniku mööda keha woolates Wiimasele ära ja
saab kehast sööhapu asemele. See waheldus tuletad
põlemist meelde, kas juures ka hapnik ära kaob ja
ja tema asemel' sööhapu tekib. See gaaside wah ldus
ongi toitmise ja soojendamise põhjusels.

Cn Wmbsooni mööda woolaw weri hapniku lagawara kehale wälja jaganud, siiZ ruttab ta, sööhapuga
täidetud, südamesse tagasi. Süda saadab were kopsu,
kus ta sõehapu ära annab, uuesti hapniku enese sisse
imeb ja niiwiisi jälle helepunasel muutub.
*» D r . Hellat soowilad neid wereliblevels nimetava.

—
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Kops. (fit. № 9).
Kopsud on kaks schwammi taolist, mitmest jaol
koos seiswat wererikast organi, mis rinnakoopas, molemil pool fildant asenewad, ning kopsu- ehk nunanahi
(ріепга) sees seisawad. Selle läbi et rinnakast kindla wah«
aja järel löötsa taoliselt kord ülesse tõuseb, kord jafl<
alla waob, nmg rinnakast! kõhukoopas: lahutaw wahenahk eanast kokku tõmbab ja jälle wälja wenib, tutt'
gib õhk hillgelõõri kaudu kopsu ja pressitakse seal
uue&ti jälle wälja.
Hiua^loor. jaguneb harudeks ja harukesteti^, nagl
puutilwi seadeks ja oksakesteks, kuni nad peenikese
niidi taolisteks saawad, flöif need harud ja harukesed lähewad kopsus laiali ja lõvewad ihusilmale ni
gemata mullikestena.
Wiimsed on terwest juuslver»
soonte wõrgust ümber põimitud, mis paremast süda ml
poolest saadud werega täidetud on. Kui wälbrnm
õhk kopsu mullikeste sisse sattub^ siis aunad ta
oma hapnikll werele, mis kopsu juussooui täidab
ning wõtab tema täest sööhapu omale, mille poolest
sellepärast kopsust wälja hiugatud õhk uii rikas on.
Hapnikuga taidetud weri läheb pahema südame poole
sisse, kust ta jälle nwöda keh.i laiali woolab.
Hapuik on gaas; ta on õhu üks osa, mis meie
keha toidab ja soojendab. Sööhapu on aga põlemise
produkt, ta on jätis, toitmisele kõlbmata ttchk, mida
organismus enesest eemale saatma peab.
Kui sööhapll organismusest eemale toimetamine
kuidagi wiisi raskendatud saab, (näituseks hiugelööri pi-
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Estamist, kägistamise, kurguhaiguse läbi), siis wõib'
fifowpilf kahjuliku gaasiga w^rekihmtitamise tagajärjel
!nrnl katte tulla. Seesama nähtus ilmutab ennast ka
Ш, kui hapniku juurdewoolule takistusi tehakse (biix
klaasist kupli all, must koobas Kalkutta linnas).
Peäle fööhapu koguwad organismufe sisse weel
leised ainete waheldust produktid, näituseks wesi ja kuleollus (игеа), mis niisama kihast wälja minema peatoat>. Wee eemaletoimetamise eest kannawad osalt
kops fwälja hingatud õhk on alati märg), osalt nahk
(higi) ja wiimaks neerud hoolt.
Knseollude sees on organismnsest ära tarwitatud
ainete waheldust! sündinud osakestd; juure osa weega
segatud peaseb ta neerude kaudu kehast wälja.
Neerud.
Neerud on kaks pikergust türgioa wornüist organi,
mis selgroo mõlemal poolel, kõhuõõnsuse tagumise
seina ääres seisawad. Neerudest nõrgub knseollus suure
hulga weega ära segatlüt kusena k.chte pikka toru
^~ kuse juhtuvate kanalikesi — mööda põie sisse.
Mille seisu koht all, uiucte kohal ou.
Stahk.

Nahk, mis meie terwet keha lalab,
soojuse edasisaatja, mispärast ta organismusest
nii wäga tarwilikkn soojust kaduina miuna ci
Nahaalune raswa kord aitab tähtsal mlöfcml

on halbWiimasele
lase. Ka
selle ee

märgi kättesaamiseks kaasa. Teine naha ülesanne о
ära tarwitatud olluste kehast eemale toimetamine.
Naha sees on umbes 3 miljoni higi näärel wa
jul, mis öö ja päewa jooksul üle 1000 grammi*) wet
see on peaaegu niisama palju, nagu ueerudgi, teha
wälja toimetawad. Wesi lahtub naha kaudu keha
„lrauspiratioui" s. o. higi ehk „Perspiration!" s. 0.
silmale waewalt nähtawa auuramrse kujul.
Naha kaudu organisnlusest eemale toimetatud m
deliku sees он niisama, nagu ku segi sees, ära tarwit
tud ollused olemas (näituseks 8 grammi ümber soola
sid), mis keha sisse jäede?, terwisele kahju teeks (nah
puhtuse eest hoolekandmise wõttes on wannide wõtmil
wäga soowitaw).

Toit.
Toit ou kehast ära tarwitatud ja rnnale toim
tatud osakeste uuendamiseks tingiuiata tarwilik' ta
täib pikast jcedilnisc Kanalist läbi, mille laius igal kobai mitte ühesugune ei ole. Selle kanali seeõ tehakse
toit toitmisele kõlbllliscks s. o. temast walitakse mitmesugused toiduolused wälia, miö wereõse lähewad.
S u u s teewad hambad toidu peeneks; siin saab ta
sulega segatud ja pehmeks tehtud ja sattub siis
niug söögitoru kaudu makku.
Magu.
Magu ou suur lihastest ehk mustklitest kott, mille
sisemised seinad woldilised on ja nõuda nimetatud kõhu
*)

1000 grammi -

2,4 naela.
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ila walmistawad, mis omalt poolt söögitorust makku
tulewa toiduga ennast segab.
Maowedelikuga segatud toidu pudru lükkab magu,
lunast kokku kiskudes soolikatedse ehk sooltesse, mis
leda agii oma kord, ennast ussi taoliselt kokku tõmUlates, ikka enam ja enam alla, wäljataigu poole
saadawad. Soolte algust kutsutakse kaheteistkümne
sirme pikkuseks soolikaks. Tezna järel tulewad peenikesed soolikad, mille pikkus 5 — ü meetrit on.

Peenikestest soolikatest all pool on jäme soolikas,
lnis kõhn õõnsuse paremal poolel seisab. Jämeda
soolika jaod on umb- ia 8 näolme soolikas. Wiimane lõped pahemal pool kohtu pärasoolikaga, mis õieti
terwe soolte kanaali lõpp on. Koik soolte kanaalt
llsemine külg on kromadega kaetud, mis toidu seest
köit loidetawad ollnsed wõisa uorjab, ning siis piimalaolise toidu wedeliku (liylus *) näol meresse \aabab.
Toidu lvedeliku muutmise peäle awaldawad ka
!app ja kõhnsöljenääre (поджелудочная жел за,
hanereas) suurt mõju. Sappi walmistab maks, mis
otsekohe wahenaha all paremal pool seisab. Kõhu
süljenäre on aga pahemal pool, mao taga,
Organismusest ära tarwitatud toidu jäti'ed souawad pärasoolikasse, kust nod kehast wälja toimetatakse.

') Dr. Hellat nimetab seda wcdelitkn mäh j a k s .

Teine ettelugemine.
Wigastuseö.
I

Muljutused.

(Muhud).

Muhkudeks kutsu «ue шеіе ßfemisi, nahaaluscid
löhN'n'.isi ilma naha latkeslamala, millede põhjuseks
mõni nüri riist ehk jõud on ((uitamine, hoop, kukkumine ehk hüppamine). Muhku wõib maha lukkunud
puuwilja põrutatud kohaga wõrrelda.
Muljutustc tagajärjel käib nahaalune werejooks:
mcrckarwa muhud, sinised lapid, walutaw poistelus ja
naha karwa muutus; (see on alguses sinine, siis pruun,
kollane ja roheline). Naha karwa muutus seisab were
warwija ollusega ühenduses lpeksmise tagajärjel läheb
nahk siniseks).
Mõne aja pärast kaob uaha alla
wäljawoolanud weri harilikult ära.
Ou siuised plekid weikesed siis aitab külmawee
lapide peäl hoidmine, ehk külma asjaga waatamine
(näituseks »vajutatakse wask rahadega) neid parandada,
sest et külm ja majutus were waljawoolamist takistawad.
Ka põrutatud koha õõrumine ja waseliiuiga
triikimine toob abi ja kergitust.
Kui põrutuse läbi suured sisemised organid (peaaju, selja üdi, kops, maks, sooled) wiga ou saaund,
sus ilmuwad peagi wigastuse kurwad tagajärjed
nähtawale.
Peaaju põrunemise kaasas käib minestns, mälestuse kaotamine, oksendamine, kopsu wigastuse puhul — were sülitamine, sisekonna puutumise
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tagajärjeks ца on kangco waluho^d, oksendamille,
kahwatus, minestus ja mõnikord ka surm.
Põrna, maksa, ehk soolikate lõhkemise juures
woolab weri ja kõik soolte sisu fclju õõnsuse sisse
laiale, mis sagedasti rutulise surma enesega kaasa
toob. Surma põhjus on sisemine werewoolus ehk
kõhunaha põletik.
Kuidas peab niisugusel korral mitte-arst
ümber käima?
1)

haigega

Wiibimata arsti järel saatma.

2) Riide uööbid lahti tegema ning riided (frae,
wöö, ehk korseti) wallali laskma.
3) Haige pikali panema; kui see minestanud
olekus on, siis ei tohi tema pead mitte kõrgele tõsta.
4) Kui pulsi (tuikamist) tunda ei ole, siis nagu
ja rinda külma weega ptftflba
5) Kui arst ise kanqe maa p&aft ehk mõnel muul
Vöhjusel tuNa ei saa, sus 'ileb haige
»vaatlikult
tema juurde wiia. (Haigete vedamisest kõnele,
oi).
^. Haawad.
Haawadeks kutsutakse niisugusid wigastusi, kus
juures ka nahk rikkutud, katkestatud, saab. Tehakse
wahet lõigatud, raiutud, pistetud, tule riistadest sünnitalud, pigistatud \a rebimise juures saadud haawade
wahel.

—
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Haawade läbi sünnitatud hädaoht on Jclle järele!
suurem ehk wähem, kui sügawad ja suured uad ise,
ehk kui tähtsad haawatud organid (sooned, ergud, luud,
kops, süda, peaaju, sisikonnad j t.) on
Pistmise ja tuleriistade läbi saadud haawad ou
kõige tõsisemad ja kardetawamad, sellepärast, et siin
sagedasti walimine haaw küll weikene on, selle juures
aga ka sügawa! olewad organid wigastatud wõiwad
olla; sagedasti jäewad mitmesugused kõrwalised asjad,
nagu pistmise riista katki läinud teraw ots, kuul,
luntükkid, ehk riide räbalad nende sisse peatama.
Masinate ja raskete riistade läbi saadud haawade järelduseks он hari'itult rutuline surm, sest et
wiqasaanud keha jagu pea alati purustatud, tiikideks
kistud ehk ära muljutud saab.
H a a w a d e paranemisest
Haawad paranewad kahel wiisil:
I . Kiirelt, ilma mädanemiseta ühc korrase haawa äärte kottu kaswamise järel, kns juures haawast
peeuikene, joonenaoliue arm järele jäeb. (Pilt Xi 10 .
Just seda peabgi haawade paranduse juures eesmai'
giks seadma. Ülemal kirjeldatud wiisil paranewad
haawad aga ainult siis ara, nn järgmisi tiugimm
täidetakse.
1)
wastu.

Haawa ääred litsutaks« tugewasti

2) Haawa äärde wahele ei
ega muud wedelikku jätta.

tohi

üks teise

mitte

werd

т/
3) Haawa hoitakse rabulikult
takse hoolega kinni.

paigal ja sto-

4) Haaw hoitakse igasugusest muslusest ja roolesest puhas.
II.

Haawad paranewad pikkamisi kaua nüida=

Nedes, kus juures lõpuks haawa kohale lai,
arm järele jäeb. (Pilt X° ii).
Mädanema
juures:

hakkab haaw

järgmiste

punaue
tingimiste

1) Haawa ääred jäewad üksteisest eemale; nad
on purustatud ja clujõetud.
2) Weri ja haawast wälja uorisew wedelik
hoiawad haawa ääred üksteisest eemal.
3) Haawatud keha liikmele ei anta rahu (ei
Veeta paigal) näituseks jalale käimise ehk tema peäl
toetamise, käele töötegemise ajal, mis kahjuks sagedasti
loja ajal, kus otstarbekohatu haawatute wedamine
iisse featub on, ette tuleb.
4) Haaw ou uiust, ta ei ole mitte hoolega
puhastatud. Niisugusel korral lööb ka isegi weikese
haawa sisse põletik ja ta hakkab mädanema.
Mäda hoiab haawa ääred üksteisest eemale;
ranemise juures hakkawad haawa sees punased
täsnakesed, nsinda nimetatud liigliha kaswama,
ikka edasi kestma mädanemise juures terwe haawa
täidawad' lai arm jäeb kaua punaseks.

paliha
mis
täis

Haawasse põletiku sisse löömise ja lnadanemisc
korral tuleb karta, et ueiibc juure lõpuks ka nõnda
nimetatud haawa haigused seltsiwad, mis eudistel ae*
gadel nii paljude haawatute ja lõigatute (ореіетІМе}
elule, iseäranis sõjawäe hai.zenmjades, õtsa peäle
tegiwad.
Neist haigustest on tuttawa::,ad: haawapalawit,
laialised põletikud ja mädanikud, roos, hospida
põleudik, (Gangraena) were kihwtitus j . n. e.
kirurgia") on wiimsel ajal, nimelt haawad
parandamise asjas jõndsasti edenennd, tal on kord
läinud mädanemise põhjuseid, järjelikult siis ka te
niaga wõitlemise abinõusid tundma õppida.
Kuidas arst haawu parandab.

Iga arst punab haawa nõnda ära parandadl
-et nad mitte mädanema ei hakkaks.
1) Et sellele eesmärgile jõuda, peseb arst. ilu
et ta haawa puudu
na käed esiteks kuuma wee,
seebi ja harjaga ning sellejärel misgi antiseptikaliku
(mädanenust häwitawa; eespool pikkemalt) seguga
hoolega puhtaks. Arsti riistu ja sidumise materjali
on kõiae otstarbekohaseni palalvas wees läbi keeta.
2) .haawa ümbrus tehtakse puhtaks, mõnikord
aetakse karwad habeme noaga ära, haaw pestakse
ära, ning werejooks pandakse, kni seda tarwis peaks
*) Lõikamise teadus.
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olema, seisma. Purnswwd soonte otsad seotakse siidiniidi ehk selleks otstarbeks iseäraliselt walmistatud
soolikatest lõligaqa Unni.
3) Haawa ääred õmmeldakse, kai see wöinlalik
on, kokka (haawa õmblus) ehk nhendakse sideme abil.
weikene sõrme haaw kattetakse pealt kollodinmi ehk
inglise plaastriga kinni, mis puhta wee, aga mitte
sülega, märjaks tehakse.
4) Haawatud kehajagu peab täiesti liikuwatalt
paigal seisma seda tehakse hoolega haawa peale pandud sideme läbi wõimalikuks. Kui haigel mitte paladiku ei ole, siis jäeb side, kuni haawa lõppulisc terlvekssaamiseni haawa katteks (endise aja arstid wahekäsiwad teda igapäew).
Sideme haawa pealt ärawõtmise järel tuled
haigel mõni aeg ennast tugewate liigutuste eest hoida,
et kinnikaswannd haaw mitte ei awaneks.
5) Kõige tähtsam haawade parandamise juures,
on antiieptikalikknde seaduste täitmine, sest ainult
selle abil jõuame meie haawa põletik» sissetoomise ja
Mädanemise eest hoida ja teda ühekordse haawa äärte
kokkupuntnuüse järel kinni kaswatada.
Pea nõudmine haawade arstimise juures on
aga piinlik puhtus ja mõne arstirohu tarwitamine,
Millega meie mitmesuguseid pisielukaid, nagu seenekesi ja bakteriad, kes just põletiku ja mädanemist snnnitawad ja edendawad, ärahäwitada wõime.

sagedasti leiame ajalehtedes teateid were tihwtitufe üle, mil tähtsuseta sõrme haawamiseft tali.
Were tihwtitus tuleb siia just sellest, et tema sisse
initrnejugused rnädaueuiist säuuitajad pisielukad peasewad, kes igas rnuotuses, iga rnädauewa asja sees
elutsewad. Sagedasti kuuleme ka surmast ehk kae
otsast ära wõtmisest nõelaga ehk terassulega torkamise
tagajärjel. Ka siia suudis were kihwtitus, sest et
mädauemise pisielukad uõela otsast weresse peasesiwad.
Niisama on kõigi! wäga hästi teäda, et sagedasti ka tohtrid ise, teiste haawasid arstides, külgerakkawasfe haigusesse jäewad ja mitte üksi müa terwise, waid ka oma elu ohwerdawad.
Segudest, mis mäda pisielukaid häwitawad (antiscptikalikud) ehk ueist puhastawad (desinsitseeriwad)
oleks nimetada: kardolihapu (2 — З^о), kreolill (2°/o),
lysol (1 -2°/o), fuolimat (0,1%>J, borhapu (4°/o),
salitfiil hapu (3°/o), tiimol (ОД °/o), ädikahapu aluminiunl (Alumni, асеіісшв) (3°/о) kloor-tfink (Zincum
chloratum) ( 1 % ) , lnargantshapu kali (Kali liypermangaiiicimi) (l°/o), ning pulwriteft! jodoform, dermatol, reroform, wismut, airol ja teised.
Nende segudega peseme meie haawa ja tema ümbruskonna puhtaks, walame neid käte ja tööriistade peale,
ning leotame nende sees sidumise materjali, uagu
puumilla, jute (mia), marli-riiet ja m. Seda silmas
pidades, et kõik need arstirohud rohkem ehk wähem
kihwtised on, ei tarwitata neid mitte puhaste haawade
juures, waid lepitakse ainult hoolsa kätte puhtaks pesemisega (seebi ja harjaga) ning mäda visielukate häwi-

tamisega keclmise (arstiriistad) ja kõrge soojuse graadi
läbi (weeaur, mille sees sidumise materjal kahjulikuda
ollustest salastatakse).
Mitte-arst peab, haawatute abi audes, omale seda
eesmärgiks seadma, (mis õieti ka arstilgi eesmärgiks
on) et ta haigetele mitte kahju ei tee f. o. haawast
iga mustuse eemal hoiab.
<2>zba silmas pidades, et haawa roojastamine
wäga kardetaw ou, ei tohi mitte tema külge ei sharpie.
Plaastri, luusta schwammi, ega musta riidetükiga, ei ka
Pesemata kattega puutuda. Mustaks tuleb ka peält
naha puhast sõrme pidada, kui teda enne haawa kinnisidumist kuuma wee, seebi ja harjaga ära ei pestud.
Iseärauis hoolega tuleb küüne alused puhtad hoida
Parast weega pesemist peab käed weel mõne kaheltaks
tegewa segu sees märjaks kastma.
Kui haawa sees liiwa, pori ehk mulda on, siis
peab kõik mustuse p u h t a weega ära pesema ja haawa
p u h t a linase riide suue rätiku, käte» ehk salwräti«
kuga) finni siduma. Pesemise juures ou kõige p a r m
keedetut wett tarwitada, sest et kemuiue poole famm
jooksnl mäda pisielukad ära tappab Muidugi mõista
wõib häda korral ka puhta kaewu, järwe ehk jõe weega
haawu pesta.
Seal, kus seda wõimata teha on, wõib keetmata
wee hulka misgit desiufitseerijat wedelikku walada, sest
wäga soowitaw oleks, et iga verekouna koduses aptegis
wõni eespool ülesloetud segudest tagawaraks oleks, nai-
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tu seks! karbol-,") salitfiil- ehk borhapu, (3 щп haput
10O jao шее peale) kreolin, tinawesi. Et kreolinisegu
saada, selleks on tarwis üks teelusika täis kreolini
poole liitri") Шее hulka walada Lifoli wõetakfe 20
tilka, niisama palju s. o. poole liitri wee peale, kuna
tiua'wett ja äädikahapu aluminiumi-wedeliku weega pooleks segatult tarwitakfe (kumbgi ucist ei ole kihwtine).
Klü ühe üleaial nimetatud segu sees puhta linase
riide ehk puuwilla tüki märjaks kasta ning haawa
veale panna, Ш wõib jnlge olla, et fee arstimise
wiis haawale kahju ei tee.
Kui haaw pealtnäha üsna puhas on, siis on
.kõige parem teda ilma järel katsnmata, pesemata ja
õörumata mõne puhta riide tüki, näituseks puhtaks
pestud taskurätikuga kinni siduda.
Katab aga juba weriue kooretns haawa, siis ei
tohi seda kanagi ära kiskuda, et haaw mitte uuesti
werd jooköma ei hakkaks; niisugusel korral ei tohi haawasse üleüldse puutudagi.

Kui arsti kaugel elamise pärast haiget tema juurde
wiia tuleb, siis peab ajutise sideme rätiku ehk mähkmega kinnitama, haawalud liikmele aga wõimalikult hea
seisukorra muretsema.
Haigete wedamisest kõneleme allpool, niisama ka
kangest werejooksust.
*) Kuid mitte puhas karbolihapu, mis wäga kihwtine
on, ei ka sublimat ega segamata lisol.
**) Liter on meie toobist pisut wähem (0,8 meie toopi).
T. m.
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Igal soldatil on sõja ajal pakk sidumise materialissa kaasas, nii et ta arsti puudusel ise enese ehk
oma seltsimehe haawa kinni siduda wõib.
Paljud arstid soowitawad neid pakkisid woimalikult otstarbekohaselt ja kokku litsutult walmistada; ma
näitan teile paki, mille ma ise kokknsäadlNld olen, tema
sees on kolmenurgaline rätik, kaks tütki marlit sõredat
riiet) ning sublimati ja keedusoola sees leotatud sidu»
mise wöö (binde), millega haawa kinni katta ja sidet
kinnitada wõib.
Weel suuremat kasu toob igalpool müüdaw plekist tagawara toru, mille sees haiguse idudest puhtaks
tehtud sidumise materjal on, mis ühtlasi ka lõpmata
kaua neist puhas seisab. Wiimsel ajal müüakse aga
ka kartongi ehk lveekindla paberi sisse mässitud pakkisid;
et sidumise materjal kokku pressitud on, siis tarwitab ta
ütlemata wähe ruumi.

Seda silmas pidades, et kolme nurgalisest rätikust mitmesuguseid haawa sidcmid teha wõib ja et niisugune rätik alati käepärast on, antakse teile harjutusleks määratud tunnil selle kohta juhatust, kuidas kolme
llurgalisi rätikut sidemeteks tarwitada tuleb. Pidage
Meeles, et halwasti haawa peale pandud rätik haigele
palju wähem kahju teeb, kui walesti pandud sidumise
wöö (binbe). Ka on wiimsega ümberkäimise ära õppimine palju kunstlikum ja keerulisem.
Haawa kinni sidumise otstarbe ou järgmine:
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1) Et haawu tolmu,
putukate j . t. eest kaitsta.

mustuse, päikese kuumuse,

2) E t haawade ääri üksteisega ühendada ja werejooksu ära hoida ehk takistada.
3) Et haawa paigal pidada, wigastatud keha liikmeid koos hoida (käeside) sooni kõwendada ja lihastele rahu anda.

Selle kolmekordse eesmärgile jõuame meie professor F . von Esmarch'i kolmeuurgfe rätiku tarwitamife
läbi, mida meile pilt № 12 kujutab.
Werejooks.
Igast haawast jookseb werd, sest et weresooned
katkestatud on; werewoolu kardetawus ou aga wigastatud weresoonte jämeduse ja seltsiga ühenduses. Kui
weri mitte ojana haawast wälja ei hoowa, waid ainult
haawa ümbrust wähe märjaks teeb, siis on ainult
juussooned wigastatud. Kui aga haawast mustakaspunane weri ühetasase woolusena wälja hoowad ja
litsumine ülewal pool haawu nere woolu suurendab,
siis on tõmbsoon katki. Tungib aga haawast helepunane
weri aeg ajalt purskamise wiisil wälja, siis on tuiksoon
wigastatud, ning just siin wõib haaw elule kardetawaks saada. ( P i l t ti 13).
Werewool juus- ehk tõmbfoonte seest jäeb haritikult juba siis seisma, kui meie kergelt haawatud kohta
muljume, ehk ka koguni iseenesest, sellepärast et
läbilõigatud weresoonte otsad ennast enam ja enam
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kokku kisuwad, wcrewool uõrgemaks läheb, ning wiimaks
weikene fagelunud weretomp sünnib, mis augu lõpultkult kinni paneb. M õ n i kord on ka juba sellest küll
kui meie haawatud liikme kõrgemale tõstame, mis were
luurdewoolu mahendab swõrrelge ülestõstetud ja allalastud kae karwa.)

Mõnikord ei jäe werewoolus jalge tõmbsoonte
seest ainult sellepärast seisma, et jalg ülemalpool haawatut kohta kõwasti tugewa sidemega kinni seotud o n ;
niipea aqa, kui sideme ära wõtame, haawa kergelt
Wajutame ning jala ülewal hoiame, jäeb werewool

seisma. (Pilt tf 14.)
Kui aga likumisest hoolimata weri kinni ei jäe,
fe tähendab see, et were tuiksoon katki on, mille
kannul surm käia wõib. Niisugusel korral tuleb wiibimata arsti järele saata, ehk haige tema juurde wiia,
et see sooned kinni seoks ja werewoolu seisma paneks.
Et aga haawata enne arõti abiandmist werest tühjaks
iooksta ja nii surra wõib, peawad juuresolejad werd
kinni panna mõistma, kus juures kõige ennemini, kas
haawa enese, kui ta mitte suur ei ole, ehk tuiksoone
lüwe kinni pigistamise läbi ülemal pool haawa, eesmäryile jõnda wõib.
Kõige pealt tõstetakse käsi ehk jalg ülesse, mis
läbi weri pikemalt woolama hakkab; selle peale lõigalatse kõik riided liikme ümbert kätki, uii wiisi kätt ehk
lalga kuni kehani paljaks tehes.
Haaw kattetakse mitme kordselt kokkupandud puhta
lõwenbi tükiga (tasku rätikuga) ja seotakse tugewasti
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fibcmeroööga sbindega) kinni ehk hoitakse teda lihtsal!
käega haawa kohal, ct ta sealt ära ei Üldiseks. „Puh'
taks" nimetame meie siin just enne seda ära pestul
pesutükki, kus juures haawa peale just fee jagu paudakse, mille külge sõrmed mitte puutunud ei ole.
K u i aga, majutusest hoolimata, weri ikka edasi
woolab, siis tuleb wcresoont haawatud kohast ülemal
pool s. o. südame ja haawa wahekohal tugewast
litsuda.
Mõnes kohas on tuiksooned wõrdlemisi wäga nahs
ligidal, nii et neid kerge ou wastu nende a>
olewaid konta majutada; need kohad peawad igaühell
teada olema,

Kaela peäl peab tuiksoone kaelanaha lihakse'
sisemise ääre juures sõrmedega wastu kaela konta lil
suma. (Pilt К» 15).
On kaenla all suur tuiksoon wigastatud,
peab tüwi tuiksoont kaela peäl, pisut rangluust k
gemal, wasta esimest küljekont! wajutada katsu
(Pilt № 16). Seesama tagajärg tuleb ilmsiks,
õla tagasi ja allapidi litsuda: niisugusel korral waj
ka rangluu allapoole ja majutab tuiksoone wastu kül
konti. (Pilt № 17).
Käewarre tuiksoont litsutakse seestpoolt, uml
selle koha pealt, kus käikse sisemine õmblus on. ( P i
tf 18).
*j Грудно-ключично-сосковая мышца.
rnastoideus).

(Sternoclei^

Peäle selle wõib werewoolu käewarre tuiksoonest
seisma panna, kui rinna ja käewarre wahele jäme
kepp ehk wihmawari paigutakse ning käsi wastu keha
wastatakse.
(Pilt Л(° 19).
Seesama tuleb wälja,
kui meie kaks lühikest keppi, ühe käewarre pealt, teise
altpoolt läbi paneme ja neid kahe rätikuga kõwasti
üksteise ligemale kisume. (Pilt № 20).
Puusa tuiksoon 011 eespool kubeme kõwerdufe kesk(Pilt N° 21).
Et teatud kohtadel weresooute kokku wajmamise
läbi were jooksu seisma pauna osata, selleks on tarwis
hästi anatomiat*) tunda; mitte wähem ei ole ka osa»
wus ja harjutused, tugew kehalik jõud ja kannatus
tarwilikul).
kohal.

Warem litsusiwad arstid weresooni iseäraliste turniketidega s. o. weikeste padjakestega, mis pandlaga
rihma abil tugewasti liikme külge kinnitati.
Turniketi halb külg seisab aga selles, et ta haige wedamise
ajal maha libiseda ja nii kasu asemel kahju tuua wõib.
Ootamata werejooksu ja wereringwooln häkitselt seisma
panemise kannul wõib jõuu kaotamiue käia.

Palju lihtsam ja wähem kardetaw on käte ehk
jalge haawamise puhul weniwat sidet s. o. kummist
toru ehk jtdej (bindet) tarwitada, mis käe ehk jala
ümber mässitult wereringwooln seisma paneb. Weniw
side tuleb mitmele korrale käe ehk jala ümber mässida,
sest et muidu tema majutus mitte küllalt tugew ei ole.
*) Õpetus inimese keha ehituse üle.
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I g a uus sideme ehk toru kord litsub itta tugewa
malt ja tugewamalt liiget, nii et weri mööda soon
woolata ei saa, ning ringwool wiibimata seisma jäeb
kui aga sidemega õieti ümberkäiakse. Vastasel korra
läbeb werewool weel suuremaks, fest et mitte küllal
tugew wajutus ainult naha pinna ligidal olewad tömb
sooned, mitte aga tuiksooned, mis sügawamal ihu sees
on ja mida mööda weri südamesse woolab, kinni litsub
Endised soonte kinnilitsujad (timtifetib) matsiwad
ainult, kui rihm lahti arunes ehk padi ära libises
naha pinna ligidal olewad tõmbsooned kinni
Nüüd aga liisutakse sooned ainult weuiwa sideme
eht kummi toru abil kinni. Wiimased ei puudu ei üheski
sõjawäe arsti-riistade kogus, raudteede haawasidumiste
kastides, nõndasamuti ka postiasutuste ja haawaarsti
riistade kogudes.

M a soowitakfln weniwaid traksa
(Pildid
Ш
22 ja 23) mis ainult rihmast tehtud oleks
ja mille pikkus, ütleme, kõige tugewama mehe puusa
tuiksoone kinni sidumiseks ulataks, kandma hakkata.
Niisuguste trakside kandja wõib werewoolu oma enese,
kui ka teiste jalgest ja kätest seisma panna.
Igale
sõttaminejale soldatile tuleks ««sugused traksid taafa
anda, mis sõjawäljal werewoolu kinnipanemise juures
kahtlemata suurt kasu tooks. Ma soowin ka reisijatele,
jahimeestele, wabriku- ja raudtee töölistele, politsei ametnikkudele ja teistele, et nad weniwad traksid omandaks
millega nad häda korral enesele ja oma ligimestele ab
pakkuda wõiks. Paljud meesterahwad kannawad jub
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Praegugi niisuguseid traksa, aga ainult sellepärast, et
nad kerged, lihtsad ja odawad on; nad ei aimagi, et
lõsiseid elnpeastjaid oma kaasas kannawad.
Naestelähwad wõiwad „Samaritlaste wööd" kanda, mis
õieti muud midagi ei ole, kui weniw rihm*).
E i ole aga ülemal kirjeldatud soonte kinni litsumise
llbinõuusid käe pärast, siis peab teisel wiisil abi anda
katsutama.

Kui linasest riidest side (binde) kohe käepärast
°n, siis tuleb käsi ehk jalg ühe koha pealt mitmekord>elt ümbert kinni mässida, side kinnitada ja rohkesti
^vett peale walada; märg side kisub ennast nii suure
!õuga kokku, et weri pea alati seisma jäeb. (Pilt J^ 2 4 ) .
On aga tasku rätik käepärast, siis pannakse tema
kaela rätiku wiisil kokku, mässitakse käe ehk jala üm-

ber ja seotakse otsad tugewasti sõlme; sõlme alla sea*akfe kepp, wõti, puutükk, oda tupe sees ehk taskuЪ\ща ja keerutatakse nõnda kaua, kuni werewool seisma
laeb. (Pilt M 25).
Muidugi oleks igal ajal ja juhtumisel weniwa
fideme abil liikme kokku pigistamine soowitawani, sest
*t wiimse mõju tugewam ja kauemalt kestaw on.

* ) Et weniwa sidemega õieti ümber käia osata, selleks
°tt tarwis mõni hea kord harjutada, feft ainult sideme õige
hüvitamine wõib kasu tuua. Liig tugewa weniwa sideme
^ngule kiskumise järel käib kange walu, kuna lugu pikaldase
e
*gu kawa halwatusega lõppeda wõib.
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I g a tahes peab aga järgmise eksisammu eest
hoidma. Nimelt ei tohi mitte iga wahem ehk rohkem
kange werewoolu korral juba kohe hakatusel weniwat
sidet tarwitufele wötta.
Kui
haawatud
koha kõrgel
ülewalhoidmine
were walja woolamist ei takista, kui sideme panemisel
eht tuiksoolie sõrmega kokku waotamifel foowitawaid
tagajärgesid ei ole, alles siis tuleb werewoolu weniwa
sideme abil seisma pauna katsuma hakata.

Milwiisil ka korda ei läheks werewoolu seisma
panna ja sel wiisil surma hädaohtu ära hoida, iga*
tahes jäeb aga juures olijale pea ülesandeks haawatu
juurde arsti tuua. Ühe keha liikme liig tugew finni
nöörimine ei ole mitte üksi walus, waid ta wõib ka
finni nööritud keha liikmed, kui selles kolme wõi nelja
tunni jooksul werewoolu kinni peetakse, täiesti elutaks
nluuta (külm põleudik''').
Ka walesti peale pandud side wõib juurt kahju
tuua; sellepärast tuleb sidumist harjutades seda tähele
panna, cl liig tugema kokkupigistamise kannul da*
mal seisma keha jao surmamine käib. (Pilt Л° 2 6).
Iseäranis
metatud were
et nad apteegist
lased puuwillad

hoiataksin ma mitmesuguste nõÄda nikinnipanewate abinõude eest, olgngi
ostetud on (kloorraua wedelik — kol— ja t. s.)

*) Mul on üks juhtumine teada, kus sidet 12 tünn
jooksul peal hoiti, ilma et ta kahju teinud oleks.
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E t ka rahwa seas tarwitawate abinõude, näituseks ämbliku wõlgu tanutamise eest, mis harilikult
kõige tolmurikkamatest nurkadest wõetakse, hoidma
Peab, on iseenesest mõistaw. Tähelpanemist wäärt
on see asja lugu, et igaüks werewoolu korral seda
tarwitama hakkab, mis tal parajasti kae pärast juhtub
olema, näituseks — tisler - lakki ehk liimi, king!epp — tökatit, pagar — saia taignast, raamatuköitja — kliistrit, musttoõline — põletatud wiina.
Kõikide nimetatud abinõuude waral wõib ainnlt
tähtsuseta werewoolu seisma panna; kuid seesama tayajarg on ka lihtsal sõrmega wajutusel. Koik rahwa
seas tarwitawad abinõuud toowad ainult kahju, sest
et nende abil haawad mitte esimese haawa äärte kokkuliitmise järel kinni ei kaswa.
V e r e j o o k s sisemistest organidest.
Mõnikord hakkab tugewa löögi järel wastu rindu
ehk kopsu tiisikuse korral kopsust werd wälja woolama.
Haige rinnust käib selle juures soojuse tunne läbi, ta
hakkab köhima ning kurgust hele-punast wahutawal
werd wälja ajama.
Ehk küll juba ette ära teada on, et uiisugune
werewoolus euamasti surmaga lõpeb, sellegipärast tuleb kõik ära teha, et werewoolu wähendada ja tema
kordamist ära hoida. Haige seatakse kõrgele üles tõstetud peaga pikali, sunnitakse teda waikselt hingama
la wõimalikult koha tagasi hoidma; tarwis on ka hai»
get rahustada ja sellepärast kõiki isikuid, kes äritatud
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olekus on, tema woodi juurest eemale saata. Rinn«
kondi ülemise jao peale pandakse külmad kompressid!
wõib ka peenikesi jäetükka alla neelata ja külma weil
juua anda, kuid wähehaawal. Kõige paramaks aita'
jaks on ja jäeb aga arst.
M a o seest hakkab weri siis woolama, kui tem«
sisse mitmesugused kaswajad tekkinud on.

Haige tunneb häkitselt walu maos ja hakkab
mustapruuni (kohwipaksu karwalisi ja taolist) segu wälja!
oksendama.

Haige tuleb wiibimata pikali panna ja tema rii<
ded wallali lasta; kõhu peale tuleb põis jäega ehl
külmad kompressid panna ja jääd tükikeste haawal
haigele neelata anda.
Werewalamine maksa seest on wiimse lõhkemise
tagajärg; haige kahwatab ruttu ära, waluhood mue
sees lähewad tugewamaks, ja haige wõib wäga ruttu
furra. Erainimene peab niisugusel korral haige wõi^
malikult rahulisti pikali seadma ja põie ehk kumnv
koti jääga kõhu peale panema; arst aga wõib katset
teha haige elu suure lõikamise (Operation!) läbi pta&tb

Ninast hakkab weri sagedasti ilma millgisugust
nähtawa põhjuseta jooksma. Were seisma panemiseks!
soowitakse terwet rida mitmesuguseid abinõuusid: pikaldane külma puhta ehk äädikaga wõi maarjajüäga segatud wee ninasse tõmbamine, waikne, sügaw läbi
nina hingamine, krae wallali laskmine, pea ja mõlema
käe ülewal kõrgel hoidmine; wõib ka külmade kompres-
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ftbe panemisega nina, selja, küklataguse peale ehk jalaMarjade külge katset teha; mõni lord on ka nina söörWete näpuga kinni pigistamisel ehk puuwillaga
kinni toppimisel soowitawad tagajärjed.
Kõrwast hakkab weri pärast pea peale kukkumist
jooksma; see on tõenduseks, et pealuu kondid, mis
Remise kõrwa sünnitawad, purustatud on. Üks osa
werest sattub selle juures kõrwa auku, kuna teine osa
peaajusse woolab
K i h w t i t a t u d haawad.
Kibwtitatud haawu sünnitawad hullu koerte ehk
Usside (rästik-madude) hammustamine, kihwtitatud nooled chk odad (lõuna maades), aga ka anilini wärwid.
Niisugusel korral sattub kihwt haawa seest mahlsoonte
kaudu südamesse, kust ta siis terwesse kehasse laiali
kantakse. Et tihwt mitte were sisse ei sattuks, on
tarwis kätt ehk jalga ülemal pool haawa tugewasti
kinni siduda. Kõige parem on seda weniwa sideme
(trakside) ehk rätiku abil teha.

Kui huuled terwed s. o. haawuta on, siis tuleb
Щы haawast wälja imeda; teda wõib aga ka tule,
föo, kuumaks aetud noa, sukka-warda, naela, põlewa
!lgari ehk püssirohuga wälja põletada, karbol- ja
^lpetri-hapu ehk kali-lehelisega wälja kõrwetaba. Ussi
Nõelamise korral tuleb haawa peale stink-piiriwst wa^da ja haawatute tugewaid piirituslisi jookisid (põletotud wiina, rommi) nii palju sisse anda, kuui ta purju
laab. Alkoholi uimastaw mõju tuleb aga alles pärast
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seda, kui haige juba suure hulga piiritußlisi jookisid ära
tarwitanud on, nähtawale. (Pildid №«№ 27 ja 28).

Edasi tnkb wiibimata arst kutsuda! Kahtlane
koer tuleb kinni panna, kuid mitte ära tappa!
Iseenesest mõista tuleb nende nii kiiresti mõju»
wate kihwtide juures weniwat sidet tarwitada. Kuid
were kihwtitufc ehk roosi mõjul ülcspaistetannd kohtade
kõwasti kinni sidumine oleks andeksandmata eksitus!
On aga putukad smefilased ehk sääsed) nõelanud,
siis oli kõige parem punetama koha peale paar tilka
stink-piiritust (sipelga hapu) tilgutada ja uõel, kui ta
näha on, ettewaatlikult wälja tõmmata. Wäga hästi
mõjub ka ihtiol (Ichthyol) plaastri kujul; meutoliga
õõnunine waigistab rutw walu.

Kolmas ettelugemine.
Luude murdmine.
Luud on küll tugewad, kuid murduwad; wälimiste mõjude (tõuke, hoobi kukkumise hüppe jne.) al
lähewad nad otsekui klaas ehk portselan puruks, kus
juures murdumise pragin kuulda on.
Meie teeme wahet lihtsate ja lahtiste luu murdmiste wahel; esimeste juures jäeb nahk rikkumata
(Pilt № 29), knna aga lahtise (keerulise) kondi murd-
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lnise korral kas häwitaw jõud ^näituseks püssikuul)
khk murtud luu terawad otsad ka naha ära purustalvad (Pilt № 30.) (inimene kukkub näituseks puu
^sast maha, murrab sääreluu pooleks, luuots purus*eb naha ja tungib maa sisse.)
. Lahtised luude murdmised on palju kardetawamad,
kui liht murdmised. Purustatud naha katte kaudu
sohvad haawa sisse mustus ehk mõni muu mädaNemist füunitaw asi sattuda, mille tagajärjeks luuüdi põletik oleks.
Lahtise luu murdmise korral ei tungi ega paista
[niite alati luu otsad haawa seest wälja; sagedamini
läewad nad haawa sisse, ning sellepärast peame meilga murdumist, mille juures nahk ka natukenegi wigase
tahid saab, lahtiseks pidama ja kinni sidumise juures
kõige piinlikuma puhtuse nõudmisi silmas pidama.
Millest wõime meie luumurdmist ära tunda?
1. Nähtawast kõwerdufest ehk käe wõi jala lühinemisest (Pilt № 29).
2.

Loomuwastalisest"murtud koha liikuwuseft.

3. Kangest walust katsumise ehk liigutamise
juures ehk liikumise wõimaluse kaotamisest.
4 Kuuldawast praginast, mis murtud luu otsade
üksteise wastll õõrunusest tuleb.
Kuidas kaswawad murdunud luud jälle kokku?
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Luude otsade peale kaswab aegajalt uus luuollus/
mls murtud otsad üksteisega ühendab, (Pilt Л 31).
Esialgul on see luuollus pehme, aja jooksul aga —
2, 4 ehk 6 nädala sees selle järel, kuidas luu suurus ja paksus on, läheb ta kõwaks.
Kui luude otsad õieti üksteisega kokku seatakse,
\a liikumata peetakse, siis kaswawad nad ilma kuju
muutmata kokku.
Wastase! korral kaswawad luud walesti kokku,
ja käsi ehk jalg kaotab ühe osa omast pikkusest. sPilt
№ 3 2 ) . Mõnikord jäeb aga murdumise koht jäedawalt liikuwaks, mida siis eba-kokkukaswamiseks kutsutakse. sPilt $ 33).
M i s teeb arst luu murdumise korral?
1. T a seab luu otsad üksteisega ilusasti kokku
f. o. sunnib luu tükikesi wajutates ja kätt ehk jalga
wäljawenitates luu otsakesi esialgsesse seisukohta tagast
minema. Majutamist toimetab arst ise, wäljawenitamist aga — tema abilised.
2. Sellejärel katsub tema sideme abil murtud
luu otsad kuni nende täielise kokkukaswamiseni üksteise
wastas koos hoida.
Tarwilist rahu saawad murdunud kohad selle
läbi, et neid puu liistude, pleki, papi, wiidi j . t. wahele seatakse ning sidemete ja rätikutega kinni seotakse
ehk kipsi, wedela klaasi, tripoliti ehk teiste sarnaste
asjade sees hoitakse, mille läbi murdunud koha ümber
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kõwa kest sünnib. (Pildid Ш 34 ja 35). M i s peab
aga mitte-arst tegema, kui arsti kae pärast ei ole ja
walukannatajat tarwis on haigemajasse wiia?
Mitte arst peab murdumise koha ajutiselt kinni
siduma, esiteks selleks otstarbeks, et walu wähendada
ja teiseks selleks, et lihtne murdumine lahtiseks ci muu»
tuks f. o. et luu terawad otsad nahast läbi ei tungiks.
Kõige pealt on aga tarwis kindlale otsusele jõuda^
kas luu katki on, wõi mitte; sagedasti wõib seda juba
kae ehk jala muutunud kujust, ilma haige riidest lahti
wõtmata ära tunda. Wastase! korral tulewad aga
saapad ja riided ära wõtta, neid katki lõigates, aga
mitte ära kiskudes.
Kui murdunud koht ülesleitud on, siis on tarwis
rahulikult järel mõtelda, missugusest materjalist kõige
parem oleks liistusid ehk fchiinisi walmistada. Mater»
jali wäljawalikul tuleb muidugi seda kohta, kus õnne«
ws juhtus, silmas pidada.

1) Linnas ehk elawamate kohtade lähedal on
alati liineal (Pilt «№ 3 6 ) , lauaotsake, peerud (king
sepa- ehk tapeet-peerud), sigari kast (see tuleb katki
lõigata wõi katki saagida), puu pilpad ehk puu tükk,
lillekepid ehk luuad, papp (raamatud, ajakirjad, ajalehed,
kübara karton), wilt (wanad kübarad) roguskid, korwid,
lillepottide alused, raudtraat, tükk söögilaua küljest,
weerew laud puu pilbastest (Groch'i schiin) saadawal.
(Pildid ЖІ 37, 38 ja 39).
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Köögist ШЬ köögi lusika, süte-tangid, riiw
liht ehk pikerguse praepanni (Pilt Л 40) wõtta. I u u '
resolijatel on peaaegu igali'chel, kas kepp, wõi päewaa
wari käes. sPilt № 41).
2. Wäljal ehk metsas tarwitatakse puuoksi ja
raagusid, keppisid, puukoort, õlga (õlest matid ehk kestad), aia teiwaid, keppa lilleaia feesid kuue- ehk särgitäistest, pükstest, sukkadest walmistatakse neid rohu
heinte ehk õlgedega täites, padjad.
(Pildid ЛЛ1 42,
4 3 , 44 ja 45.)
Sõjawäljal pruugitakse hea tagajärgedega lühikesi
mõekasid, püsfiliktufid, mõegatupvesid, odasid, püssisid
lühikesi ja pikkasid, nahka, sadula willi ja saduli
wöösid, rihmasid ehk telegrahwi traati ( P i l t № 46)
E t aga kesta mitte otsekohe murduuud koha peale panrn
ei tohi, pannakse pehmeid riidetükkisid (äralõigatud käised ehk püksid) willu, puuwillu, fianeNi, takku, heim
ehk samblaid woodriks alla,

Ei ole aga midagi kesta walmistamiseks kä<
pärast, siis seotakse murdunud jalg terwe ning ишгЫ
nud käsi rinna külge, nagu seda pildid J$Jti 47, 4!
ja 49 kujutawad.
Pilpaste ehk schiinide kinnitamiseks wõetakse sidemed slapse mähkimise wööd) tasku- ja kaelarätikul
laudlinad, salwrätikud, woodiliuad, nöond, köied, sukc
paelad, traksid, katkirebitud sark, kuued, püksid, j . n
tarwitusele.

Selleks otstarbeks wõib ka haige tükkideks lõigatud riideid, nagu palitut, saapaid jne. tarwitada. (Pitt

f

-„50).

Lahingu

platsilt

wõib alati mahawisatud

fabula ehk ranitsa rihmasid, sõjariistu ja n. e. leida.
Kattimurtut katt ehk jalga üksipäini kinni siduda
katsuda oleks wõimata. Tiugimata kulub selle juures
kõige wähemalt üks ehk, weel parem, kaks abimeest
sra, kes wigastatud käe ehk jala ettewaatlikult wälja«
wenitawad ning, et kinnisidumist kergitada, wiimseid
ülewal hoiawad. (Pilt Л* 51). Et liikumise eest hoida,
seotakse katkimurdunud käele wäljastpoolt rätik ümber,
haige jalg aga — terwe külge kinni.
On sideme panemisega lõpule jõutud, siis tuleb
fclle peale mõtlema hakata, kuidas, kas kanderaamil,
wõi sõiduriista fees, haiget siuua wiia, kust ta arsti
abi leida wõiks. Kuid selle juure tuleme meie pisut
hiljem, allpool, uuesti tagast. Kui wõimata on walukannatajat ettewaatlikult arsti juurde wiia, siis oleks
kõige mõistlikum teda sinuasama paika ülewaatuse alla
senniks maha jätta, tnni arstiabi kohale jõuab.
Ei näidata, kui kahjulik jnst siin pimedast peast
tallitamine on, jutustan järgmise loo: Keegi isand
kukkus hobuseraudtee wagunist wälja astudes uulitsale
Aaha ja murdis jalaluu. Tema seltsimees ei murd^
Nud kuigi kaua pead, upitas haige woorimehe wankrile ja
wiis ta haigemajasse. T i i n leidis arst haawa järel»
waatamise!, et tal lahtise luumurdmisega tegemist on.
wiimse kuju oli wigastus wiletsa aseme ja raputuse
tagajärjel halwasti prügitud uulitsa peäl saanud.
3alg paranes wäga wisasti. Lugu oleks koguni tei»
slti lõpenud, kui seltnmees kepist ehk wihmawarjust aju.
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tise schiini »valmistanud, haige ettewaatlikult lähemasl<
majasse kannud ning alles siis walukannataja hõlb'
sama haigemajasse kandmise heaks tööle hakkanud oleksHaige oleks siis küll pisut hiljem haigemajasse \at№
nud, kuid sellel ei oleks tema haiguse paranduse koht«
mingit tähendust olnud.
Nii siis, palun meeles pidada: rohkem hoolt jfl
rahulikku meelt, wähem räpakat olekut!
Nikastused.

Rikastamiseks nimetatakse pikaldast luu otste, \ab
kude kohalt paigast ära olemist, mis jaku sidemete
ja kottide katkemise tagajärjel sünnib, «ing kus juures
jaku wahesid harilikult weri täidab. Rikastuste sünni'
tajaks on wäljastpidine wägiwaldne mõju, kukkumine,
wäänamine jne., kus juures jakkude otsade liifumW
wägiwaldsel wiisil kõrwale, sinna poole, kuhu uad loo;
mulikult mitte ei liigu, juhitakse, ehk kui tähendatud
jakkule omane liikumine oma loonlulikudest piiridest üle
astub.
Millest wõib nikastust ara tunda.

1) Jaku kuju muutmisest, mis iseäranis selgesti
siis silma paistab, kui teda terwe poolega kõrwu seame.
(Pilt К 52).
2) Liikumise wõimaluse Vähenemisest jaku kohal.
(Pilt К 53).
3) Kangest walust wägiwaldsete liigutuste juures
ning ülepea liikumise wõimaluse Vähenemisest.
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Paigalt ära läinud luu peab arst
te« paigale seadma.

wõimalikult

Iuuresolejad ei tohi nikastanut kätt ehk jalga
paigale seada ega nende seisakut muuta katsuda,
lvaid nad peawad rahulikult arsti tuleku ära ootama,
^ n aga ümberpöördult, haiget tarwis arsti juurde
toita, siis tuleb käsi ehk jalg hoolega kolmenurka kokkupandud rätikuga kinnisiduda.
Wenitus.
Mõnikord weniwad sidemed wälja ehk rebenewad
katkigi (iseäranis käerandme ja labajala jakkude sidemed),
ilmelt siis, kui neid löögi, kukkumise, jala wäänamise
^k mõne teise sellesarnase wagiwaldse toimetuse juures
põrutatakse. Venitamise juures ei muutu jaku kuju
lNitte, selle asemel aga paistetab tema ümbrus rohke
^verewoolu tagajärjel tugewasti üles; luu jakus liigusamine on walu tõttu raskendatud, mispärast liht
Rahwal mitte kerge ei ole weniluse ja luumurdmise
^vahel wahet igakord teha. Abiandmine enne arsti
olekut oleks: rahu, külmad kompressid ja märgade sideollete ehk rätikut«, ga kinnimässimine, mõistlikult haige
*Ш juurde mümine (papist kest ehk haige jala wõi
'ae terwe külge sidumine).
Triikimist, mis mõnel korral wäga suurt kasu
*°оЬ, wõib ainult arsti käsul ja juhatusel ette wõtta,
^lasserijad tunnewad wäga hästi masserimife tehnikat, tarwitawad teda sagedasti aga mitte sündsatel
kordadel. Mul enesel on jaku põletiku juhtumistega tege-
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wist olnud, kus masserija jakkude kallal jämedat wägiwalda tarwitades luud katki oli murdnud.
S o o l i k a t e kubemesse käimine. (Грыжа, ladinal.
„Негпіа").
Soolikate kubemesse käimiseks kutsutakse kõhu
koopa sees olewate orgauide, peaasjaliselt soolikate,
wälja tungimist, nimelt liig suurte aukude kaudu, mao
naha sees; keha nahk jääb selle juures terweks. Harilikult oskawad kõik неео, kes selle haiguse käes kannatawad soolikaid nende kohale tagast seada ehk kuberihmade abil nende wälja tulekut takistada. Kui aga
soolikad häkitselt mõne jõuukatse ehk eksisammu astumise tagajärjel söögi tarwitamise juures wälja tnlnud
on ja kõik nende tagasi ajamise katsed tagajärjetaks
jäewad, siis kutsutakse niisugust haiguse nähtust kinni
pigisiatud kubemesse käijaks soolikaks (ущемленная
грыжа) mida haige elule kardetawaks haiguse raskcne
mifeks pidada tuleb. Soolika pigistuse tundemärgi
on: kange walu kohus, oksendamine, kõhu kinni olek
wälja tulnud soolikate osa aga läheb kõwaks üles
aetuks ja katsumise juures walusaks.
Ajawiitmata tuleb arsti järele saata, sest karta on
et kinnipigistatud soolika osasse põletik sisse lööb. Ar<
on ainus inimene, kes siin aidata wõib. Ta katsu
soolikad kõhukoopasse tagasi ajada; ei lahe aga
see tal korda, siis peab ta wiibimata lõikamise ett
wõtma. Enne arsti kohale jõudmist peab haige kõr
gele ülesse tõstetud niuetega ja madalamale paiguta
tud peaga skumera sohwa ehk wiltu seatud laua peale

— 53 —

pikali panema ja kergelt ning õrnalt paistetanud kohta
fofurna. Mõnikord lähewad wäljatulnud soolikad nii!uguse haige seisukorra juure» kõwa kärisemisega kõhu
Ropasse tagasi, ja see peästab haige elu. Mida ruteni pärast soolikate kinnijätmist neid tagasi ajama hakstakse, seda kergemini läheb see korda. Ei ole aga
!cda mõne tunni jooksnl nutte tehtud, siis lõpeb asi
enamisti ikka lõikamisega.
Pöletushaawad.
Põlelushaawad tekkiwad kuulnuse, tule ehk sula
Metalli mõjul, mis inimese nahka ja selle all olewaid
ihuosasid häwitawad.

Kuum wesi ja aur keedawad ihu ara. Sööjad
keemilised olused nagu hapud ja lehelised (аікаііа) võletawad, kuid nii hästi esimeste, kui ka teiste mõju
on peaaegu ühesugune. ( P l t № 54).
Kuumuse kõrguse ja wältuse järel
letushaawad kolme järku.'

1)
põletik).
2)

Haigusi ine

punetus

jagatakse põ-

späaliskaudne

naha

Rakkude sündimine ja

3) Süsinemine, kus juures põlenud koht mustaks sõekorbaks muutub. (Pildi peäl № 54 on köit
kolme seltsi põlelushaawad kujutatud),
Siin loen ma lühidelt need põhjused üles, mis
kõige sagedamini põletushaawade sündimises süüdi on,

-
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et meie tarwiliste ettewaatamise abinõuude peale mo
teiba teaksime.
Peale teatrite põlemiste, mis alati palju ohwr
sid päriwad ja gaasi plahwatuste, mis lahtijäatud gaa
kraallide läbi sünniwad, tekkiwad tulekahjud kõige sa
gedamini petroliumiga ettewaatamata nmberkäimise ta
gajärjel. Tõtt tunnistades peab ütlema, et selles as
jas naisterahwad wähem ettewaatlikumad on, ku
meesterahwad. Kui sagedasti ei tule seda ette, e
naesterahwa õhukesed, kerged riided hooletu küünla
piirituslambi, bcnzini ehk petroliumiga ümberkäimi
juures põlema ei hakka. Aga ka mehed sünnitawa
sagedasti õnnetusi, kui nad põlewad tikud ehk pabe
rõssi otsad kergesti tuld wötwate riiete, kaardinat
põranda tekkide ehk naesterahwaste fuweriiete pää
wiskawad.

Mitte iialgi ei tohiks emad ega lapsehoidjad las
tele mängimiseks tikkusid anda. Sagedasti loeme me
ajalehtedes, et seal ja seal just uimetatud põhjuse
tuli lahti peäsenud on. Lapsed kukkuwad sagedasti
kergemeelsetest järelwaatajatest mude ligidale unustatud
kuuma weeriistadesfe. ja põletawad ennast ära; sagedasti kallawad nad omale keedetut piima liig ligidale
laua ääre peale nnustatud piimaklaasidest kaela. Koikibe nende õnnetute juhtumistega saame kliinikus, kus
põletushaawade läbi sündinud armisid arstida tuleb,
tuttawaks.
Kui palju õnnetuid juhtumisi jäeks tulemata, kui
igaüks, kes oma ligemise ettewaatamata ja hooletut

tulega ümberkäimist näeb, temale ettewaatust meelde
tuletaks. Kahjuks aga on paljud meie seas preestri
ja lewiti sarnased, kes paremaks arwasiwad sõna lausumata Juuda mehest mööda minna, oma teguwiisi
sõnadega: „mis see minul korda läheb!", õigeks mõistes. „ K ü l l igaüks enese eest hoolt kannab!"

Kes aga õige Samana mees olla tahab, see
Peab julgelt ähwardawa hädaohu selgeks tegema,
olgugi et mitmed seda uina wõõraste asjade sisse
topimiseks loeks. Ärge walage ilmas pärast päikese
looja minekut ehk põlewa küünla ligidal lampi õli,
ärge pange ahju petrolinmiga küdema ja ärge pnhastage õhtuti onia riideid benziniga, sett et see kergesti
Põlema plahwatada wõib. Kerged palli ülikonnad
tulewad enne tulekindlaks teha. Telle eesmärgile
Wiib meid koguni lihtne ja odaw tee: ei ole uinud
tarwis teha, kui ülikonda wääwlihapn amoniaki
(Arnoüium sntfirrieörn) sisse kasta, *) pärast ära kuiwatada ja siledaks triikida.
Kui riided tuld wõtawad, siis on õnnetn naesterahwas warsti üleni tuleleekide sees; tuli kõrwetab tal käsa, õlasid, nägu, kaela, juukseid. Kõige parein on niisugusel korral ennast põrandale pikali wi>
sata ja mööda maad weerledes tuld kustutada katluda. Suuremalt jaolt ehmatawad aga naesterahwad nii wäga ära, et nad jooksma panewad. Arn*) Niiwiisi leotatud riided ei hakka mitte heledalt
leekides põlema, nad suitsewad ainult, nagu taht.
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saadaw ou, et jellc juures tuli aiuult suureneb ja
riided weel heledamalt põlema hakkawad.

Mis tuleb uiisugusel korral juuresolijatel teha?
(4 ole sugugi tarwis kõige peält wett tooma jooksta.
Iuurcsoleja peab esimese riide, mis tal pchku puudub põlejale peale wiskama, teda põrandale maha
pauema ja siili uii kaua weeretama, kuui tuli ära
kustub, chk temale mulda wõi liiwa kaela loopima.
Alles siis, kui tuli kllstatud, tuleb wett tuua ja
põleinile tublisti peale walada, et tulised riided mitte
leha ei korwetaks, ausama käiakse ka ueudega ümber, kes euuast kuuma weega wõi auruga ära põletawad; katkate lõhkemise juures kõrwetaba faarntb
isikutele walatakse rohkel mõõdul kiilma wett kaela.
Selle järele kaunetakse põleliud meesterahwas
ettewaatlikult sooja tuppa, asetatakse ta põraudale,
teki ehk lalia peale (kuid mitte woddissc, kuhu temale igast küljest ligi ci pease) ja saadetakse wiibimata arsti järele.
Siui haiget jauu püüab, siis wõib temale sooja
teed ehk buljougi j mm anda, mis tema peale elustalvalt mõjub. Tuba peab soe ja hästi läbi tuulutatud olema.
Riided haige seljast tulewad kõige suurema ettewaatlisega ära wõtta. Neid on tarwis katki lõigata
et nad ise haige seljast maha knkllks. Kunagi ei
tohi aga riideid seljast ära kiskuma hatata, sest et
selle juures põletamise rakkud haige ihu peäl lõhkeda
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Wõiks. Kahjutunne riiete ehk pesn rikkumise üle
jäegu siit eemale: kui tarwis, siis tulewad uad terawa
kääridega ehk noaga puruks lõigata.
Kui mõni riide koht naha külge kinni jäänud
on, siis ei pea teda mitte sealt ära kiskuma, waid
ümberringi terawa kääridega ära lõikama.
Pikaldane, ning pealegi nüri kääridega riide lõikamine j ü n nitab ärakannatamata walu.
Kunagi ei tohi rakkusid katki kiskuda.
nahakene kaitseb kõige paremini paljastatud
Naha korda walu eest.

Nende
alumist

On aga rakud wedelikuga wäga täidetud, siis
Wõib neile nende aluse kohal puhta — tulespuhastaUid — nõelaga ank sisse torgata, et wedelik wälja
woolaks.
Esimene ja pea ülesanne, mis juuresolejatel
enne arsti kohale jõudmist taita oleks, on katsed walu
wähendada. Külma wee sisse kastmine ehk külmad
kompressid suureudawad ainult walu. Sii» on waja
niisngusi abinõusid tarwitusele wõtta, mis walu wahendaks, ning ühel ja selsamal ajal haawa ka haiguse
idudest puhtad hoiaks (desinfetseriks).
Harilikult wõetakse lähemast apteegist antiseptikaliku*) põletushaawade salwi, mis muud midagi
ei ole, kui linaseemneõli segu lubja wee ja l°/o
*) Mädanemise eest hoidwat salwi. See salw on Samatitide koduses apteegis olemas.
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timoli ehk 10 о/0 jodoformiga.

&гЬа salwi määri

takse marli, puuwilla ehk linase riide peäle ja kattetaks
temaga põlenud koht kinni. Selleks otstarbeks wõiks
ka bor- ehk salitsil-salwi tarwitada. Weel parem on
aga tiol^ mis ütlemata ruttu walu ära wõtab.
Haawasideme wahetamist peab kõige suurema ette
waatusega toimetama, sellepärast et naha külge kinn
hakkanud riide ehk puuwillade ära kiskumine wäga suur
walu süuuitab.

Kui salwi käe pärast ei ole, siis wõib põlenud
koha peale mõnda järgmistest alamal ülesloetud antiseptikalikkudest pulwritest raputada näituseks: jodoformi,
wismuti, aristoli, borhaput ehk zeroformi ja neid paksu
puuwilla korraga pealt kinni katta. On aga haiguse
idudest puhtaks tehtud*) sidumise materjal käepärast,
siis wõib seda kuiwa sidemena tarwitada. Wäga otstarbe kohane ja mõnus on niisugustel kordadel ka
Vardeleben'i nõndanimetatud „põletushaawade side",
mis muud midagi ei ole, kni üleni wismuti pulbriga
kaetud marli tükk; mõnikord kaswab haaw ainult ühekordse sidumise järel ilma waluta kinni.
Arnult häda korral wõib kuni arsti tulekuni
nõnda nimetatud rahwa ehk kodnsid rohtusi tarwitu«
seie wõtta; neid wõib igal ajal kergesti antiseptikaliste abinõude wastu ümber wahetada.
Niisugused rahwa rohud rhk abinõud oleks:
linaseemne ehk kastori õliga, raswa, wõi gummiara*) steriliseeritud.
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bikumi seguga, munawalge, wedela liimi, siiropi
ehk puuwilja scheleega pealt määrimine, jahu, talgi,
Pulbri ehk peeucks taotud söö põlenud koha peale
raputamine uiug selle keemialikult puhastatud (hügrosgopialiku) ehk hariliku puuwilla sisse mähkimine.

Nende rohtude pea tähtsus seisab selles, et uad
Põlennd nahka õhnga kokkupuutnmaft takistawad ja
Niiwiisi waln wähendawad; sellepärast tnleb sideme
Peale tingimata paks kord puuwilla pauna, see uue
fiberne ehk rätikuga pealt kiunisidnda.
Haiged, kelle keha suurte ja raskete põletushaa^adega kaetud on, ifeäraris lapsed, ei kaeba mitte
toaln üle; nad ohkawad ainult sügawalt ja paluwad
ägedasti juua. Niisugune haige seisukord on sageöasti lähenema snrma etteknnlutaja; kõik katsed kanulataja elu peasta jäewad tagajärjetaks. Ainult arst
ehk wõib siin weel midagi korda saata, ainult kiire
llrsti abi — nimelt sooja wee wannid ja sooja soola
alatise tõmbsoone sisse ehk naha alla pritsimine wõib
põlenud surmast peasta.
On keegi lubja ahju ehk seebi lehelise sisse kukkunud, siis peab tema sealt wõimalikult ruttu wälja
tooma ja tema küljest weega lupja ära pesta katsnnia.
Wäga soowitaw oleks siin põlenud kohta mõne
Ц ж , näituseks weega lahjaks tehtud wääwlihapuga,,
^eega segatud äädika ehk citroui sahwtiga üle pesta.
ytak selle ou tarwis nahka, nagu tulegi haawa
luures, mõne õliga määrida.
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Km silin lubjast wigastatud on, siis wõiks
peäle ülemal ülesloetud rohtudega pesemist la
suhkruwett, kui mõuusat walu mahendajat abinõu,
tarwitada.

Wääwli-, salpetri-, soola- ehk mõne teise ha'
, püga hooletumalt ümberkäimise jnures saadud pÕ*
letushaawu tuleb mõne lehelise (alkali) — ollusega
. kasta, uäitufeks soodaga ehk lubja slubjakiwi) weega
.arstida. Et lubja wett saada, pole muud tarwis.
kui wee sees, ütleme näituseks, tükk seinakrohwi,
ehk mõnda mnud lubja ollust ära sulatada. Niisama
mõjub hall seep wee sees ära sulatatult.
kibedast (lehelisest) põletatud kohtasid
weega hästi lahjaks tehtud hapudega pesta.

&Я

Glektri läbi sünnitatud õnnetused.

Igal aastal tabab ehk kogum surmab wa"
wõrdlemisi suure hulga inimesi. See õnnetus treh'
wab kõige sagedamini neid, kes piksewihma ajal la'
gedal wäljal asnwad, ehk üksiknlt seiswa puu tf
warju otsiwad.
Kui wälk otsekohe kedagit tabab, siis surmal'
ta tema sealsamas paigas; niisugusel korral lciaiü'
surmatud riiete seest ümarguscd süsiueuud äärtes
augukesed; naha peäle, aga, niihästi wälgn sisse 1 $
mise, kui ka wälja tulemise kohale, ilmuwad mo«e*
wäikesed põletushaawa korbad ja puu kuju fünl^
tawad puuased wigurid, mille tekkimist teadus ku1'1
seniajani ära seletada ei oska. Kui wälk aga iitf
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mefe lähedal kuhugile sisse lööb, siis laugeb see
meelemärkuseta maha: tema peaaju saab põrutatud,
käed ja jalad pikaldaselt halwatud. C<sialdfest abiandmisest kõneleme allpool. Siin tähendame ainult,
et uõuda uimetatud mulla wanuid, s. t. walgust
trehwatud kuni kaelast saadik mulla sisse matmine,
kui täitsa kõlbmata abinõu, tarwitamata jääma
peawad.
Pikse ajal ei tohi mitte telefoni tarwitada, sellepärast et sellejuures wälgu löök telefoni eesseisjat wäga kergesti tabada wõib. Tarwis on oma
telefoni traat traatide wõrgnst ära lahntada. sest et
selle tarwitust takistada ei tohi.
Cfimene abiandmine elektrist sünnitatud
õnnetuste korral.

(5t elektrit ilka laiemalt ja laiemalt tarwitama
hakkatakse, l näituseks telegrafi, telefoni, elektri walgustnfe, elektri raudtee, elektri liikuma pauemise abinõude juures wabrikutes jne.) siis on wäga tähtis
teada, knidas nende haigetele, kes elektri traatidega
kardetawalt kokku pnnduwad (näitnseks traatide katJernifc jnures) esimest abi pakkuda tuleb. Õnnetus awaldab ennast järgmiselt' 1) ^minestuses ehk
„schokis": kannatajal on kahwatu nägn, ta on meelemärkuseta olekus; pärastpoole tunneb ta erkude jnur'tes walu, lihaksed kisuwad euuaft kokku, krambid
käiwad peale; 2) Halwatufes: haigel on punane
nagu, arusaamine puudub, ühte keha poolt ehk ühte

— 62 —

liiget tabab halwatus ja 3) lämmatamises: elektrist
tabatul on sinekas-punane nägu. nõrk were liikumine (puls), ta hingamine on waewalt tuntaw;
kauakestaw meelemärkuseta olek.
Ajakirjast "(^lektrotehniker" leiame eeskirjad,
knidas elektrist tabatud isikutele esimest abi pakkuda
tuleb.

1) Tingimata on tarwis elektri wooln seisma
panna, kui selleks wõimalus olemas on (näituseks
elektri traadi katki lõikamise abil).
•2) Milgil tingimisel ci tohi elektrist puudutatud isikust palja kattega finni hakkata Kui guttapertsast (gummist) kindaid käepärast ei ole, siis kisutakse haige tema riide serwadest pidi traatide wahelt wälja ehk temale mässitakse kahe- ehk
kolmekordselt kokku pandud tekk ümber ja kisutakse
selle abil wälja.
Kui kauuatajat traatide alt wõimata on kätte
saada, siis katsutakse, kindad käes, seda keha jagu,
mis maaga kokku puudub, ülesse tõsta, mis läbi
elektri wool katkeueb.
4) Kui aga haige üles tõstmine wõimata on,
siis pistetakse temale kalewist padi alla ja katsutakse
nii tema keha traadi alt wälja tuua.
5) Traatide tagant wälja toodud isikul wõetakse
riided seljast ära ja katsutakse teda selsamal wiisil,
nagu uppunudgi (kirjeldus alpool) elule äratada.
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6) Haigele ei tohi mitte wiina anda, waid teAaga tuleb kuni arsti tulekuni nii, kuidas seletatud,
ümber käia.

^parjufurnufe elule

äratamine.

Uppumine
Iga inimene peab ujuda oskama, mitte ainult
oma enese lõbuks ja kasuks, waid ka selleks, et uppu!atele abi pakkuda osata.
Wanemad ou kohustatud oma lapsi ujuma õpetoma. Kes kord ujumise selgeks õpinnd on, see ei
!aa teda iialgi ära unustada.

Need, kes ujuda oskawad, jäewad wette kukkuЬее rahuliseks ja külmawerelifeks. Koguni teine
togu on aga nendega, kes ujuda mitte ei oska; need
'aotawad meele rahu, nad ei näe ega kuule midagi,
toaid wehklewad ja rabelewad ilma eesmärgita wees
tfrnji, mis sagedasti ka некое peaftmisegi wõimatnks
|ееЬ; kramplikult haarawad nad nende junrde ujnlast peastjafi kinni ja takistawad teda njumisc juures.
Шек meremeestel on wiisiks — ei tea mil
põhjusel — tõendada, et kõige parem oleks, kui nad
^juda mitte ei oskaks. Sest kui keegi uende seast
We laewa ääre merde kukkub, siis oleks tal selle
asemel, et surma hirmus euuast wee pinnal hoida
^tsuda, parem otsekohe põhja minna.
See arwamine on muidugi täiesti ekslik. Meie
Meremeestest on paljusid just sellepärast uppumise
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surmast реаШ wõidud, et uad euuast wäga kaua
wee pinual hoida mõistsiwad. On keegi, kes ujuda
mitte ei oska. uppumas, siis wõib ta f urmast päcseda, kui ta järgmisi juhatllsi täidab:
1) Seljali, suud iilewal ja kukkalt allpool hoides, wee pinnale heidab,

2) Oma kopsu, sügawalt sisse ja — lühikeselt
wälja — hingates wõimalikult paljn

õhku kogub ja

3) Käsa wee seest mitte wälja ei tõsta.

Et asja selgitada, tee» ma nukuga wäikese katse.
Naau uäete on nuku suu ainult uii kaua wee pim
ual, kuui käed wee alla jääwad. Tõstame meie aga
käed wee seest wälja, kohe langewad pea ja suu wee
alla.

'.Via tean nii luõneftgi juhtumisest jutustada
kus naesterahwad ja isegi lapsed, kes ujumise jutt*
res liig sügawa wee sisse sattusiwad, ennast kirjel'
datnd wiisil wee purnal hoides, nppnmife surmast
pääsesiwad.
Sellepärast soowitasin ma kõigile algajatele
ujumise kunstis kõige pealt oina keha iga wähema
liigutuseta wee peäl hoidma selgeks õpida. Seda
wõib kõige paremini madalas wees teha. Kõige )oof
witawamat keha seisu wees kirjutawad pidid 55 - 56>
Kui іиеіе mõlemad käed wee fees wälja sini'
tarne, siis omandab meie keha horizontal (weeloodis)
seisu, kus juures nägn ja suu wee pinnale tõusewad-
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Sügawasti hingates tõmbame meie suure hulga õhku
kopsu ja sisemiste orgauide sisse, mis keha wee piulial hoidmise wõimalikuks teeb.
Kui mõlemad käed üle pea tahapoole wäljasirutatud on, siis langeb keha terwest raskusest pool
selle ülemise ja pool alumise jao peale. Nii seisatvad keha alumine ja ülemine pool tasakaalus ja keertewad mõlemad suure õhu ruumi (rinnakasti) i'unber,
Mis neid wee pinnale tõstab.

Kui meie aga käed pea kohalt keha kõrwale
tõmbame, siis läheb keha alumine pool raskemaks,
jalad langewad alla ja terwe keha omandab omale
Pea ristloodilise seisu. Kui meie nüüd pea niipalju
kui see wõimalik on, tagasipidi hoiame, siis jäeb
ka siingi suu wee peale. Kaua aga pead niiwiisi
toee peäl hoida meie ei jaksa — wäsime ära. Käte
la jalgadega kergeid liigutusi tehes wõime, uõnda
ütelda, wee sees „kõndida" (Pilt >6 56).
Ou keegi õnnetumal kombel wette kukkunud ja
niisugust meest pealtwaatajad hulgas ei leidu, kes
päästmiseks wette järele hüppata julgeks, siis on mõnikord ka juba sellest küll, kui meie uppujale õigel
ajal köie, pootshaagi, lootsiku aeru jne. kaldalt järele
wiskame. Uppuja tuleb tiugimata weel kord wee
peäle, ning wäga wõimalik on, et ta temale kätte
wisatud peasteabinöunst kinni haarata saab. Ei ole
llga köit ehk aeru käepärast, siis tuleb kas wõi kuub
seljast ära wõtta ja selle üks käis teisest kinnihoides
uppujale kätte wisata. Abipakkuwate ligiolek juba ise
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enesest julgustab uppujat ja auuad temale päästmiseks
lootust.
Kui Saniariti kooli õpilane ehk selle õpetuse
järelkäija ujuda mõistab, siis on tema kohustatud uppuja peastmisea oma elu kaalu peale panema; ta ei
tohi aga uppujal wee sees enesest mitte kinni haarata
latzta, sest niisugusel korral wõiwad mõlemad ära
uppuda. Kõige rohkem lootust ärapeasemisea on siis,
kui uvpuja köiest, mis lootsiku ehk miski asja külge
kaldal kinni seotud on ehk mille teisest otsast kaldal
olijad kinni hoiawad, kinni haarata saab.

Palju käidawates kohtades, nagu sadamates, sii*
dade peäl ja mujal ripuwad harilikult mitmesugused
peaste abinõuud, mida uppujale katte wisata wõib.
Niisugused peasteabinõud on näituseks korgist bojed,
purjuriidest käepidemitega peasterõngad ja peastekuulid.
Wiimased s. o peastekuulid on pikka köie õtsa kinnitatud, mille abil nad wette uppujale katte wisatakse ja
see kaldale tõmmatakse.
Oma ülesande kohaselt ehitatud ja sisseseatud
peatztelootsikud on kõigis suuremates linnades käidawa'
mate sildade juur s saadawal.
Asju ja peasteabi«
nõuusid, mis niisuguse lootsiku sees warjul on, ei loh>
muidugi muuks otstarbeks, kui ainult uppuja peasta
miseks, tarwitada.

Ou keegi jäe sees olewa augu sisse kukku*
nud, kust tal wõimata on wälja ronida, sest et nõrk
jäekate tema ümber igalpool murdub, siis on kõige
kohasem temale redel,- laud ehk pitk latt katte ulatada:
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nüüd ei murdu jää mitte nii hõlpsasti, sest et inimese
raskus laialdase jääpinna pääle ära jaotatud saab. O n
uppuja kaldast kaugel, siis tuleb kaks redelit wõtta,
mis waheldamisi mööda jääd temale ligemale nihutatakse.
Peastelootsitut oleks kõige parem jalaste peale
seada. S i i s wõib teda ühtlasi saani ja ka lootsikuna
tarwitada seni kaua kuni jää wastu peab, on ta saan,
hakkab aga see murduma — siis lootsik.
Kui aga mingisuguseid peasieabinõuusid käepärast
ei ole, siis wõib kõhu peäl jääd mööda uppuja poole
roomata ehk mõne pika lati, sõudemõla, pootshaagi
jne. kätte wõtta ning seda käies kõik aeg kõwasti selja
taga hoida. K u i jää murdub, siis ei lase põigiti
selja tagant läbi minew latt peastjat mitte jää alla
wajuda;
Surma wee fees wõiwad järgmised põhjused tuua:

1) L a m a t a m i n e
Wesiõhu asemel ei tungi
mitte üksi kopsu, waid ka kohtu- On uppunud iuimene kaua surmaga wõitlema pidanud, siis ou temal
sinine, ülespaistetanud nägu, mustad huuled, werest
tursunud silmad; kohus on temal suur hulk wett, suus,
hingelööris ja kopsu sees — wahu taoline wedelik.
-2) Uppuja minestab wette kukkudes ära, kus
juures sissekäik hingelõõri ennast kramplikult kokku tõmbab ja selle läbi tee kopsu wee eest kinni paneb. Uppunud on scll korral kahwatu, suus ei ole tal pea sugugi wahtu.
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Minestusesse langemist tuleb palju arwemalt ette,
kui lämmatamist.
Lootus uppunut elule äratada on aga wiimasel
korral suurem.
On näitusi, et minestusesse langenud uppujaid
isegi pärast tunniaegset weeall olemist, elusse äratada
wõidi. 'Sellepärast peab alati uppunute, kui marju*
surnute peale waatama ja mõnetunnilist tööd nende
elnsse äratamiseks mitte paljuks ehk asjataks pidama.
Olusse ä r a t a m i s e katseid tuleb rahuliselt
ja kindlalt alamal seletatud järjekorras ette wõtta:
1) Kõige peält tuleb arsti, katteriide ehk ütikonna järele saata.
Märjad riided wõetakse kuni
wööni seljast ära, wöö peastetakse lahti.
2) Katsed uppunu elusse äratamiseks wõetakse
wiibimata käsile. Seda on kõige parem wäljas õhu
käes toimetada, muidugi, kui ilm mitte wäga külm
ei ole, külma wihma ei saja jne.
3) Tähtsamaks ülesandeks on uppunut uuesti
hingama panna.
On fee korda läinud, siis wõib
werd uuesti ringi woolama ajada ja keha soojust
tõsta katsuma hakkata.
4) Elusse äratamise katsed kestku wahetpidamata, kuni arsti kohale jõudmiseni. Mõnikord tuleb
tundide kaupa töötada, enne kui haige hingama ja
tema puis korralikult lööma hakkab.
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5) Uppunut ei tohi mitte pea peale maha pauna
ehk tema jalgu ülesse tõsta. Kõige parem on teda
kõhuli teki, põlwe, riidehunniku jne. lamama seada,
nii et ta pea ja rind teistest kehajaguast pisut madalamal seisawad. Niisuguue uppunu seisukord lubab
siis, kui meie tema selja peäle wajutame, kõhtu ja
kopsu kokkukogunud wedelikul kergesti wälja woolata.
(Pld. №№ 57 ja 58),
6) Suu ttyatfc lahti ning pühitakse see ja ka
nina taskurätikuga ilast puhtaks. Selle järele tõmmatakse keel suust wälja, kisutakse ta tugewasti wäljapoole, liisutakse alla wastu lõuga ja katsutakse teda
selles seisukorras rätiku, weniwa sideme ehk köie abil
kauemat aega hoida. Ka on hea alumist lõualuud
niiwiisi ettepoole lükata ja hoida, nagu seda pilt
JSfe 59 kujutab f. o. nii, et alumised hambad ülemistega mitte kohastiku ei tuleks, waid eespool, kaugemal seisaks.
7) Märjad riided tulewad seljast ära wõtta
Peaasjaliselt aga pigistawad riidetükid nagu — kaelaside, korsett ehk wöö.
8) Et uppunut iseseiswaa hingamisele tarwilisi
liigutusi tegema sundida, wõib temale tubakat ehk
nuusutamise soola nuusutada anda, kurku sulega kõdistada, nägu ja rinda ettewaatlikult õõruda ja järgimööda, kord külma, kord sooja weega ülewalada
ehk rinna pihta märja rätikuga tugewasti lüüa.
9) Kui kõik ülemal uimetatud elusse äratamise
katsed tagajärjetuks jäewad f. o. kui uppunud mitte

hingama et hakka, [ІШ tuleb wiibimata kunstliku Щ>
gamist ettewõtta.
Kunstlik hingamine.

10) Kunstliku hingamise otstarbeks on rinnakasti mehanikalik laiemaks tegemine ja kotknwajutamine ja selle läbi õhule tee kopsusse awamine.
11) Niisugust liigutust toimetatakse mitmel
wiisil. iseäranis aga soowitakstn mina Silvestera
wiisi, mida mina oma kliinikus wäga heade tagajärgcda tarwitanud olen. Peale selle on temal weel see
hea külg, et teda ka Üksainukene inimene, nimelt
' alamal kirjeldatud wiisil tarwitusele wõtta wõib.

12) Varjusurmi pannakse ülestõstetud õladega
seljali maba ja pistetakse temale kokku mässitud riiete
rnll selia alla. (Pld. №Л° Щ ,!l, (>i>, 63):
13) Olusse ärataja asub warjnsurnn pea kohta,
wõtab tema mõlemist kätest ülemal pool küünarnukkisid, kinni, tõmbab need pikamisi üle pea sirgu ja
hoiab niisuguses seisukorras kaks sekundit. (Pilt № 60).
Mmakast läheb selle jnures laiemaks, ja kui
õhu tee waba ou, siis tungib see kopsu sisse.
14) Zelle järel tõstetakse käed selsamal wiisil
endisesse seisukorda tagast ja litsutatse nad tugewasti
wastu rinda ja hoitakse seal kaks sekandit. (Pilt №61).
Selle liigutuse abil liisutakse õhk rinna kastist
wälja.

15) Kui elusse äratamise katseid kaks inimest
toimetawad, siis asub üks neist warjusurnlt ühele,
teine teisele poole, kumbgi wõttab ühe käe ja üks,
kaks, kolm, neli jne. lugedes tõstawad tema üle pea,
ehk toowad harilikesse seisukorda jälle tagasi. (Pilt
№ 62).
16) Niisuguseid liigutusi tuleb ühe minuti jooksul wiisteiftkümme teha. Neid korratakse nii kaua,
kuni warjusnrnn iseseiswalt hingama hakkab.
(Esimese hingetõmbamise
karwa muutmine.

kaasas käib kiire näo

Varjusurmi wõib ka wiltuseatud laua peale
seada, aga nii, et jalad kõrgemal ja pea alamal

seisawad. (Pilt № 63).

Warjusuruutc elule äratamise juures tarwitatakse ka uõudauinietatud Howard'i wiisi, mis muud
midagi ei ole, kui lihtne rinnakasti litfumiue. (Pld.
«№№ 64 ja 65).
Varjusurmi pannakse seljali rulliactud riiete
peale maha ja seatakse tema käed selja peale risti
lwaheliti).
Üks elusse äratajatest asub warju mrnu peatsi,
tõmbab temal keele suust voälja ja hoiab fette wäljastpoolt kuiwa rätiku abil paremas suunurgas kiuni
Teine ärataja laseb ennast põlwili, aga nii, et warjusurnu puusad tema jalge wahele jäewad, (just kui I*J
tuks ta kaksiti tema selga), paneb oma mõlemad tkb
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rinnatasli alumise ääre peale ning kummardab siis,
kogu oma keha raskusega litsudes, nii kaugele ettepoole,
kuni ta suu warjusurnu peaga kokku pnudub. Selle
litsumisega tõukab ta õhu rinnakastist wälja. SiiK
tõuseb ta ruttu püsti ja wõtab oma käed uppunu
rinna pealt ära, mis lübi wiimse rind laiemaks paisub. Niisugust äratamise katseid peab ühesuguse kiirusega, üks, kaks, kolm, neli, lugedes, tegema.
Kõhnade inimeste ia laste juures wõib ka fõrmedega rinna kontide (ribade) ääredest ^ kinni wõttes
rinna kasti kokku pigistada ja jälle wälja wenitada.
Laborde käis warjusurnutega järgmisel wiisil ümber: ta
haaras tugewasti rätikuga keelest kinni, tõmbas ta
suust wälja ja laskis sinna jälle tagasi minna. N i i sugusi liigutusi tuleb Labord'i järel 1 5 — 2 0 minutis
teha, sellepärast et terwe inimene minutis umbes niisama palju kordasid sisse ja wälja hingab. Mõnikord
läheb sel wiisil korda, nimelt kurgu erkude ärrituse taga»
järjel, warjusurnut uuesti hingama panna.
Wähese harjumisega elusse äratamise katseid tegijad wõiwad kunstlikku hingamist ette wõttes kahel w i i sil eksida: nende liigutused on nii kiired, et õhk kopsu
mullikeste sisse tungida ei saagi, ehk nad litsuwad nii
tugewasti, et tüljekondid (ribad) murduwad.
Kohe selle järel, kui warjusurnu hingama hakkanud on, peab were uuesti ringi woolama ajama ja
keha soojust tõstma.
E t südant uuesti töötama sundida, (s. o. werd
käima panna) peab parema käe pöidla pehme s. o.
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sisemise poolega wõimalikult tugewasti ja kiireste wastu
südame kohta lööma (n. n. südame masserimine
Vtaas'i järel).
Keha soojuse tõstmiseks aga mässitakse uppunu
keha teki sisse, õõrutakse lema käsa ja jalgu alt poolt
algades ning ülesse poole minnes. Selle järele kantakse haige, kui see wõimalik on, sooja woodisse, kattetakse sooja rätikutega kiuni ja pannakse kuuma weega
täidetud pudelid ehk kuumaks'aetud kiwid kaenlaauku,
jalgade wahele rn jala talbade alla.
On haige wiimaks ka neelamise wõimaluse tagasi
laanud, siis antakse temale midagit sooja, näituseks
kuuma wett, teed, kohwi ehk wima wähese! mõõdul
luua (soojad wannid a i n u l t arsti ettekirjutuse järel).
Saksa Samaritlaste ühisus püüab wõimalikult
laialt ja wõimalikult laiasid rahwakihtisid ülemal kirjeldatud warjusurnute elusse äratamise wiisidega w t wustada. Ta on neid trükkida ja ühes kujutustega
tfingi tahwlikeste peäl sadamatesse, sildade peäle, uju»
Mise paikadesse ja kalapüügi randadesse ülesse ripulada lasknud. Saksamaal üksi on selts üle 16,000
niisuguse tahwlikese laiali laotanud.
Külma

wõtmine.

Ka wähene külm wõib inimeselt, kui see wäsinud,
nälginud ehk joobnud on, elu wõtta. Istub ta maha
ja jäeb magama, siis on sellest küll: ta ei ärka enam

iialgi ülesse!
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Lumi hoiab külma wõtmise eest, sest et ta halwast: sooja edasi saadab. Lume tuisust maetud inimesi on kergem uuesti elusse äratada, kui maa pinnal
lamajaid.

Külmawõetutel on kõik keha kahwatu ja külm;
nina ja suu, käed ja jalad, on sinakad. Hingamist
ei ole tunda, puls ei löö. Keha liikmed, (nina, kõrwad, sõrmed, jalawarwad, käed randmest ja jalad
pahkluudest saadik) ei tunne misgit waln, nad on kanged ja külmad, kui jää.
Külmawõetute elusse äratamist toimetakse suure
ettewaatuscga; keha soojust peab pikkamisi ja järkjärgult
tõstma.
Kui külmawõetut kohe korraga sooja tuppa kanda,
siis ou ta pea alati surma ohwer; teda tuleb sellepäraft esialgul kinnisesse aga külma ruumi wiia ja seal
riidest lahti wõtta. i E t kohmetanud ja kangeks muutunud liigetele mitte wiga ei sünniks, lõigatakse riided
seljas katki).

Keha õõrutakse lumega ja, kui seda käepärast ei
juhtu olema, siis külmade märgade rätikutega, külma
liiwaga ehk tehakse temale jääwann. On keha liikmed juba pehmemaks ja paenduwamaks muutunud, siis
wõetakse kunstliku hingamise toimepanemine ette.
On haige iseseiswalt hingama hakkanud, siis kannetakse teda parajalt köötud tuppa ja kaetakse linade
ning külmade tekkidega kinni; siin õõrutakse teda juba
soojade rätikutega ja suurendatakse järk järgult toa
soojust.
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Meele märkusele toomiseks pruugitakse stink-piiri^
tust, eetri, liikwat (Hoffmanni tilkasid) ehk kergeid siselnisi ärritawaid abinõussd, nagu külma joodawat wiina,
(weini) külma kohwi, buljougi.
Üksikute külmawõetud keha liigetega käiakse just
niisama ümber. Kui aga «eed, kõikidest katsetest hoolimata oma tundewõimu tagasi ei saa, ikka endist wiisi
Paistetanud ja siniseks jäewad, siis wõib julgesti selle
keha liikme elutaks jäämist oodata.
E t seda hädaohtu ära hoida, soowitakse liikme
kinni mähkimist ja kõrgel hoidmist.

Lämmatamine.
Lämmatamise põhjuseks ou kõige sagedamini kahjulikkude gaaside, näituseks f ö ö w i n g u , sisse hingamine, mis warase ahjude kinnipanemise tagajärjel elu»
ruumidesse kogub. Peäle selle wõiwad weel järgmised
gaasid, kui neid sisse hingata, snrma müa:
W a l g u s t u s t gaas, mis lahti jäetud kraanidest
ehk korstna lõhedest wälja tungib.
W ä ä w l i w e f i n i k u ehk peldiku gaas, mis solgi
ja wüljaheidete aukudesse kokku kogub.
S ö ö h a p u ; wiimist gaasi leiame meie inimestest
liiasti täidetud ruumidest ehk keldritest, kus wärske
Marja wiin wõi õlu käib.
Lämmatülmd warjusurnul ei ole harilikult ei
hingetõmbamist ega pulsi tunda; ta langeb meelelnärkuseta maha, saab mõnikord krambid ja sureb, kui
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abi hiljaks jäeb. Kõige pealt peab warjufurnu wärske
õhu katte kandma; selle juures peab peastja wäga
ettewaatlik olema, et ta ka ise gaasile mitte ohwriks
ei langeks.
Enne, kui näituseks winguga täidetud tuppa
minna, on tingimata tarwis uksed ja aknad lahti teha
ja õhku puhastada. On seda aga wäljastpoolt wõimatu teha, siis tuleb nina ja suu ette weega pooleks
segatud äädika-, ehk lubja wee sisse kastetud rätik
siduda; ukse ees wõimalikult sügawalt õhku sisse
hingata, kiirelt läbi toa akna juurde jooksta, see
awada ehk puruks lüüa. Selle järel tuleb pea aknast
wälja pista, wõimalikult sügawasti õhku sisse hiugata,
siis teise akna juurde hüpata, ka" selle awada ja
nõnda edasi toimetada, kuni wärske õhu wool toa
wingust puhastanud on; ning siit julgesti abitarwitajäte juurde sammuda.
Valgustuse gaasist täidetud ruumis ei tohi mitte
tuld põlema süüdata, mikspärast ülemal kirjeldatud
õhu puhastamise tööd pimedas toimetada tuleb:
Kui'keegi sügawasse auku ehk koopasse ronides
meelemärkuseta sinna maha jäeb, siis on see selgeks
tõenduseks, et õhk augus kahjulik on. Soowitatud
ja laialt tarwitataw katse küünlaga on täiesti mõtteta,
sellepärast et küünal ka wääwliwesinikus põleb.
Siin
on tarwis tõite ja redelite järel saata ning gaaside
wastu kaitsefide walmistada (rätik äädika- ehk lubjawee sisse kasta); peab katsuma auku rasketest kihwtislest gaasidest puhastada, mis eesmärgile õhu kiiresti
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liikuma panemise läbi jõuame. Et aga augus öhu
liikumist sünnitada, selleks peab püssi laskma, õletuusti
põlema süütama ning siis auku wiskama, sinna suurel mõõdul lubja wett watama ehk awatud wihmawarju alla laskma ja kiiresti jälle wälja tõmbama.
Kustutatud lubjast walmistatakse seda wee hulka pannes n. n. lubja piima, mida pangede ehk kastmise
kannudega auku walatakse/)
Auku tuld wisates ei tohi mitte ettewaatust ära
unustada: wäga wõimalik on, et tulewiskamisele plahwalus järgneb.

Sellel julgel mehel, kes walmis on auku
lämmatanud peästma minema, seotakse tugewasti jäme
köis rinna ja õlade ümber ja antakse temale märguandmise köis ühte kätte. Suu ees on temal lubjaehk äädikawees märjaks tehtud kaitseside, kui hingaMise toru, mida tuletõrjujad tarwitawad, käepärast ei
ole. Kois hoitakse kõik aeg pingul, kuna märguandmise köie järel selle jaoks iseäraldi seatud isik walwab.
Kui nüüd, ütleme, auku minija minestusesse langenud
on, siis annab köis seda kohe ülewal teäda: peastja
käsi ei liiguta ennast mitte wabalt, kuna aga tema
wastus hüüdmiste peale ülewalt finita sagedasti kuulda
ei ole. Nii pea, kui esimesed teated peastja meelemärkuse kaotamise üle ülesse jõuawad, peab teda wiibimata august wälja tõmbama.
*) Lubjapiimal sn see omadus,
sõöhapu ja wääwliwesinikuga ühendab.

et ta ahnelt ennast

— 78

-

On a$a peastja aüa jõudnud, siis seob ta lämmatanud peastekõie külge sa saadab teate Messe, et
neid mõlemaid wälja winnataks.
Lämmatanud katsutakse, nii pea, küi ta wärski
õhu kätte jõudnud on, kuni arsti kohale jõudmiseni
külma wee ja elustawate abinõude waral, nagu eespool kirjeldatud, kunstlikult hingama panna.
Poomise korral lõigatakse kiirelt köis katki, selle
juures hoitakse keha kinni, et see kukkudes wiga ei
saaks. Selle järel äratatakse ja toibutatakse poonud
inimest niisama, nagu lämmatanudgi.
Ka suured alla ueelatud liha, koudi ehk kartuli
tükid wõiwad kui nad neelamise juures kurku kiuni
jäewad, surma tuua. Nägu läheb niisugusel õnnetul
punaseks, silmad punni, ta toob arusaamata hääli
kuuldawale, ringutab abitult käsa ja langeb siis
meelemärkuseta maha.
Abi anda katsutakse siin järgmisel wiifU: pahema käega pigistatakse uina kinni (selle tarwis, et suu
ennast awaks) pistetakse julgesti parema käe pöial ja
esimene sõrm kurku ja katsutakse kinni jäenud konti,
kas wäljatõmmata ehk föögilõöri poole edasi lükkata.
Kui esimene mitte korda ei peaks minema, siis
peab konti wälja lükata katsuma. Selle tarwis litsutakse haige kõht ja rind wastu kappi eht ahju ja antakse rusikaga mõni tngew hoop selja pihta labaluude
wahele.
Õhk, mis selwiisil kopsust wälja litsutud
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saab, wõib ka kondi enesega kaasa wiia.
tükid wajutatakse wäljastpoolt puruks.

Pehmed

I g a tahes on aga tarwis wiibimata arsii järele
saata, ja sellele ära seletada, missuguse haige juurde
teda tarwitatakse, et ta tangid ja lõikeriistad kaasa
wõtta teaks.
M e e l e m ä r k u s e t a olek j a m i n e s t u s .
Minestuseks kutsutakse mõistuse, tundmise ja wabatahtliste liigutuste wõimaluse kaotamist.
Minestuse
pea põhjused speäle kirjeldatud õnnetute juhtumiste)
on järgmised:

1) Peaaju wigastamine (ühes pealuu purustamifega ehk ilma selleta).
2)

Peaaju haigused — halwatus, langetõbi.

3) Kihwtitamine opiumi, morfiumi, alkoholi,
eeteri ehk chloroformiga (unerohuga).
4) Minestamine südame rabanduse tagajärjel,
walu, hirmu, werekaotuse, nälja ehk janu pärast.
Küsimuse peale, mil põhjusel keegi miuestusesse
langeuud, on mõnikord isegi arstil raske kosta, sellepärast kõneleme siin ainult neist peanõuetest, mida
kuni arsti tulekuni abiandmise juures juhtnööriks
wõtta tuleb.
1) Kõige pealt katsutakse õnnetuse põhjus wälja
uurida (s. o. kas minestusesse langenud mitte maha
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tukkunud, raskesti lüüa saanud, haawatud ehk joobnud
ei ole).
2) Minestusesse langenud keha seiö peetagu t ä p
pealt meeles, sellepärast et kohtuliku uurimise korral
selle kohased teated tarwilised ou.
Kokku kogunud pealtwaatajate abil kannetagu haige
ligema katukse alla — ja saadetagu kõik üleliigsed
uudishimulised pealtwaatajad minema.

3) Nuusutatagu hinge õhku, et teada saada, kas
abitarwitaja mitte joobnud ei ole, (niisugusel korral on
hinge õhul piirituse lõhu juures). Ei tohi aga ära
unustada, et joobnud oleku juurde sagedasti ka halwatus, peaaju wigastus jne. seltsib.
4) Riided lastagu wallali, iseäranis kaela ümbert,
«agu slipfud, kraed, korsetid jne., et need werewoolu
teed peast mitte kinni ei peaks (takistaks).
5) Wärske õhk on wäga tarwiline.
6) Minestusesse langenud pandagu seljali, ja siis,
kui nägu kahwatu ou, (rohke »werekaotuse tagajärjel)
nii, et pea jalgadest alamal seisab. On aga, ümberpöördud, uägu punane, siis hoitagu pea kõrgemal. Hakkab haige oksendama, siis keeratagu tema küljeli.
7) Langetõbe korral kisuwad haige käed ja jalad
ennast kramplikult kokku, nägu muutub punaseks ja
hirmsaks, j uu ümber ilmub waht nähtawale, keel on
hammaste wahele pigistatud. Ärge püüdke siiu aidata,
et krambid rutem mööda läheksiwad, waid parem pange
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Misgit pehmet pea alla, pistke taskurätiku sisse mähitud
Pilpakene ehk pliiats hammaste wahele ja oodake siis
rahulikult, kuni krambid mööda lähewad.
8 ) Kui haige ei hinga, (seda saame suu juurde
Pandud metall-ehk klaatztahwlikese abil teada), siis katlutagu teda kunstlikult hingama panna.
9) Peab ajawiitmata arsti tooma ehk haige haitzemajasse wiima.
Nälja ehk janu tagajärjel minestusesse langenud
inimesele antagu süüa ja juua.
Soojuse ja päikese rabandus (löök).
Kange kuumuse käes langeb mõnikord inimene
minestusesse, iseäranis siis, kui ta päikese käes misgit
rasket tööd teeb.
Kõige sagedamini tuleb see haigus soldatite seas
suwiste wäljaharjutuste ajal ette. •
Rabanduse ettekuulutajateks on kange janu, nõr«
kus, pea pööritus, rõhumise tundmus rinnus. Nahk on
kuum, nägu punane; keel on kuiw, puls lödb ruttu ja
nõrgalt, hingamine on raskendatud, keha soojus —
kõrge.
Küsimuste peale wastab haige laisalt, wastu tahtmist ja kähisewa häälega; sagedasti on keel ja kuulMise organ halwatud.
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Kes ülemal kirjeldatud tundemärkisid õigel ajal
tähele panna mõistab, see wõib ennast ehk teisi raban*
duse eest kaitsta: soldati harjutuse rinnast ära saata
külma wett juua jne.

Ei osata aga mitte õigel ajal rabandust ära hoida,
siis langeb haige äkitselt meelemärkuseta maha, mõni
kord saab ta näos ning kätes ja jalgades krambid,
nägu läheb siniseks, silmaterad suureks, puls nõrgaks;
hingamine on korisew, suust tuleb werist wahtu wälja.
Niisugusele haige seisukorrale järgneb surm, kui seda
mitte kiire ja mõistliku abiandmisega ära hoida ei
osata. Haige tuleb jahedasse paika (puu ehk maja
warju) kanda, tema pea ülesse kõrgele tõsta, riided
seljast ära wõtta, temale rohkesti külma wett kaela roa*
lada, külmad kompressid rinna ja pea peäle panna ja
suhu wõimalikult palju wett walada.
Ei hinga haige, siis tarwitatagu kunstlikku hingamift; õõrutagu käsa ja jalgu, antagu elustawaid joo«
kisid — weini, põletatud wiina — juua,
Päikese rabandus on selle otsekohese mõju taga»
järg, mis päikese kiirtel meie pealuu ja peaaju kohta
on. Iseäranis kardetaw on, kui lapsed, kes sagedasti
puuduliku järel walwamise tõttu päikese kätte jäewad/
päikese rabandusest tabatud saawad.
Mõnikord teewad päikese kiired ka wähemaid ehk
suuremaid põletus-haawasid naha sisse. Abiandmine
sünnib siin niisama, nagu soojusegi rabanduse korral.

I
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Kihwtitus.
Kihwtideks nimetatakse niisuguseid ollusid, mis
!lssewõtmise korral — ka wähefel mõõdul — termist
rikuwad ehk isegi surma toomad.
Tuleb wahet teha sööjate ja uimastawate kihwtide
lvahel.
l j Esimeste, see on sööjate kihmtide, hulka käilvad: rotikihwt Arsenik), wHHMi-^sMvor). sublimaat,
wääwli.' soola- salpetri- karboli- ja oxal-hapud, mitkioli-õli ning lehelise ollused, nagu kustutatud lubi ning
leheline.
Kihwlid sünnitawad snurt walu kõhus ning soolede õõnsuses ja ajawad oksendama.
Hapud ja lehelised kõrwetawad huuli, suud, magu
lne. (sünnitawad põletushaawu).
2) Uimastawad kihwtid on: а) unerohud: opium,
worsium, atropin Digitalis'^) jne. b) alkohol, sinihapu,
(kibedad mandlid) ja strichnin. Kõik nende kihwtide tarEvitamise järel käib uimastus, segane kõne, meelemärtknseta olek ja kõrisew hingetõmbamine.
Gfimene abiandmine

kihwtituse

korral

Kõige pealt tuleb selgeks teha, missuguse kihwti
Mõju all haige kannatab, et siis apteegist wastandkihwti tuua lasta teaks,
* ) Atropin ja Digitalis on taimede kihwtid, millest
viimane kangeSte ärntawalt südame peale mõjub.
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Hapudega kihwtituste wastu antakse suure hulga
wee sees wedelaks tehtud lehelise ollusid, näituseks: soo»
dat, potast, magnesiat, tuhka, krohwi, mida seina küljest ära kraapida wõib, lupja- ehk seebiwett. O n aga
haige ennast kange lehelise ollusega ära kihwtitanud,
siis tuleb teda, ümberpöördult, hapudega, nagu äädika/
citroni sahwti ehk hapu keedisega arstida.
Et kurku ja kõhtu sööjate kihwtide kõrwetamise eest
hoida, antakse haigele lima- rn õlirikkaid (raswarikkaid)
mehelikkusid, näituseks, õli, (wõid) piima, munawalget,
jahuwett, suhkruwett ehk kastori õli juua. Iseäranis
wõib piima soowitada, mis ülepea mõnus igasuguse
kihwti wastand on.
E t kõhtu kihwti mõjust wabastada, on soowitaw
haiget tema kurgu sõrme ehk linnusulega kõdistamise
abil oksendama ajada. Sellesama eesmärgile jõuame
meie ka, kui haigele rohkel mõõdul sooja soolawett,
mõnda õli juua ehk mingisugust okseudamise rohtu nagu
oksendamise kiwi, wase witrioli sstlmakiwi) ehk oksendamise juurest tehtud wiina sisse anname, kui seda
käepärast juhtub olema.
Uimastawate kihwtide wastu wõideldakse igasuguste
erutawate abinõuudega: haiget tallutatakse mööda
luba, raputatakse, et ta mitte magama ei jäeks, antakse
temale musta kohwi ehk teed juua, tehakse musta kohwiga ehk pooleni weega segatud punase wiinaga klistiin, pannakse külmad kompressid pähe, siuepiplaaster
kõhu ja sääremarjade peale, walatakse külma wett kaela,
jne.
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Arst katsub harilikult kihwtitanud inimese kõhtu
seestpoolt pesta, et kihwti mõju wiimse kohta ära
häwitada.
Kõhu pesemist toimetatakse harilikult pika gummi»
toru abil, mille ühes otsas trehter on. Toru juhi«
takse 4 5 - 5 0 centimeetri pikkuselt suu kaudu kõhtu,
tõstetakse siis trehter wõimalikult kõrgele, walatatfe
tema sisse wett, mis toru mööda kõhtu woolab. Selle
Veale lastakse trehter madalamale ja hoitakse teda nii
kaua, kuni wesi wälja woolanud on. Pesemist korratakse mitu korda järgimööda.

Wiies lugemine.
Haigete wedamine (lransporteerimine).
On õnnetus metsas, wälja peäl, maal ehk linna
Uulitsa peäl juhtunud, siis on juuresolijate pea mure,
kuidas haiget arsti juurde ehk haigemajasse wiia. Oigel
wiisil haigete wedamise kulles ripub sagedasti nende
terwis, mõnikord ka elu.
Peaasjaliselt on see, mis praegu ööldud, muidugi
sõja aja kohta maksew, kus rohkearwuliste haawatute
sidumise paikadesse ja laalsaretidesse kandmise eest hoolitseda tuleb.
Kõige otstarbe kohasem haigete kandmise riist on
mnidugi kanderaam, mis kahest latist, mille wahele
purjuriie löödud on, koos seisab.
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Sõja ajal käiwad sõjawäe kaasas iseäralised haigete kandjad, kes haigete transporteerimiseks kergeid ja
lihtsaid kanderaamisid tarwitawad; arstid on nende
kandjatele ettewaatliku haawatutega ümberkäimise selgeks
õpetanud.

Pärast suuri lahinguid jäeb harilikult haigekandjäte puudusel üks jagu haawatuid täitsa ilma abita
lahingu wäljale maha. Just siin ou wabatahtliste
haawatute aitajate tööpõld. Kurb pilt, mis Solferino
lahiugu wäli pakkus, sundisgi G Düüuau'i Punase
Risti feltst asutama, mille liikmed wiimsete sõdade
ajal määratuma kasuga töötanud on. Üks niisuguste
püüete wili, mis armastuse peäl inimesesoo wastu
põhjenewad, on ka kanderaam rataste peäl.
Rattastega kanderaamid on sõja ajal seal, kus
maapind mitte liig mägine ei ole, wäga kohased. Ka
suurtes liuuades wõib neid kasuga tarwitada, sest et
neid üks inimene kergesti edasi ajada wõib ja et nad
prügitatud uulitsel haiget sugugi ei põruta.
Kõige otstarbe kohasemad on muidugi hobustega
weetawad terwishoiu tõllad, kuhu haigeid iseäraliselt selle tarwis sisseseatud raamide peale paigutada
wõib. (Pilt № 66).
Haige kanderaami peale paigutamine ja kandmine nõuawad teatawat osawust ja harjumist.
Kui haiget milte kaugele kauda ei tule, siis on
kolmest kandjast küll. Kaks neist kannawad raami,
kuna kolmas aegajalt nende asemele astub ja uii
teisi järgimööda puhata laseb.
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Kandjatest asuwad kaks mõlemile poole haige
kõrwale, hakkawad tema selja ehk puusade all üksteise
kattest kinni, tõstawad ta ühetasaselt ülesse ja panetoad kanderaami peale.
( p l t № 66).
Kolmas
kandja sammub kõrwal ja peab haiget hoolega silmas.
Raami kandmise juures tuleb järgmisi reeglid
täita:
1) Raam hoitakse kandmise ajal kätega ehk
kandjate õlade üle käiwate rihmade abil ülewal.
Kuuagi ei tohi aga kanderaami otsasid otsekohe õlade
Peale asendada, sest et selle juures haige seisukorra
järele walwata ei saa.
2) Kandjad ei pea kõndides mitte iche ja sellesama jalaga ühele poole astuma, sellepärast et
niisugusel korral kanderaam tugewasti paremale ja
Pahemale poole kõiguks, mis haigele kahju teha wõiks.

Kandjad ei tohi mitte marsida; waid ^peawad
nõndanimetatud mäe kõnnaku sammudega astuma s.
o. nad ei tohi mitte ühe ja sellesama jalaga käima
hakkata. Samm ei tohi V2 meetrist*) pikkem olla.
Käimise juures peab põlwesid uõkutama ja puusaluudel wõimalikult wähe liikuda lubama.
$) Ilmasgi ei tohi ruttata, üle aedade rouida,
üle aukude hüppata — waid alati peab wärawatest,
ustest ehk mulkudest aedade sees läbipeasemise teed
otsima.
*) Meeter on 1,4 arsinat.
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Kandjad peawad peaaegu ühepikkused olema,
et kanderaam wõimalikult weeloodis (horijontal) hoitud saaks.

5) Kui haiget mäest ülesse kannetakse, siis pea
kui aga mäest alla, siis jalad eespool. Ainult
haigeid, murdunud jalaluuga tuleb ümberpöörbult, nimelt jalad ees ja pea järel mäest ülesse
kanda, et keha raskus murdunud jalaluud ei litsuks.
Puusaluude murdumise korral mis iseäranis fanget
walu sünnitawad wõib haige põlwede alla kõwa aluse
pauna, nagn seda pld. ЖЙ 67—69 kulutawad.
6) Kanderaamilt tõstetakse
maha, nagu ta sinna pandigi.

haige niisamati

Kandjad sõjawägedes ja sanitar wäesalkades teewad kõik ülemal kirjeldatuid liigutusi kindla teatawa
käsutamise skomaudu) järel, mis neile imekspanemise
wäärilise ühtluse annab ja abiandmist ütlemata kiirendab.
Kui õiget kanderaami käepärast ei juhtu olema,
siis ou tarwis ajutine walmistada, mis muidugi
mõista seda otstarbekohasem saab, mida osawam nõuleidmises ja usinam Väljamõtlemises abipakkuja on.
Allpool kirjeldame niisuguseid ajutist kanderaamisid.
Asjad, millest neid elumajades walmistada wõiks,
oleks: woodid, raamid, sohwad, lauad, uksed, aknaluugid, pingid, redelid, toolid jne.
Kõikide nimetatnd asjade peale tuleb patjadest,
tekkidest ehk õlgedest pehme kord walmistada.

I
Otstarbekohased kanderaamid on matratsid, õlekotid, mille iga nelja nurga külge rõngad ehk rihmad
kinnitatakse, ehk tekid, mida neli kandjat — iga kandja
ise nurgast — edasi wiiwad. Stui kaks tekki kahest
küljest kokku õmbleme ja nende wahelt kaks keppi
läbipistame, siis saame tekkidest kanderaami, mille
tarwitamiseks kahest kandjast küll on.
Kanderaamide ülesannet täidawad wäga hästi
ka jahn- ja rukkikotid, milledel nurgad äralõigatud
on. Rippuwad woodid, «agu neid sagedasti meie
Meremehed tarwitawad, walmistatakse linast, mida
klletarwis ühe ridwa külge kinniseotakse. M t Л 70).
Kahest ridwast ja mitmesugusest muust matertalist wõib alati kanderaami walmis teha; ritwade

aset wõiwad sõjawäljal püssid ja piigi otsad täita.
Kui meie kaks keppi kahe muudrikuue ehk sineli
sissepoole pahurpidi kistud käisteft läbi pistame ja
sineli ehk muudrikuue nööbid ülewalt kinni paneme,
siis on meil mundrist ehk sinelist kanderaam käes.
Ätadrused tarwitawad kanderaamide walmistaÖiseks lootsiku aerusid, pootshaakisid, mida uad oma
ülikondade käistest läbi torkawad.
Kui meie rannitsad rihmasid pidi ritwade ehk
asside külge kinni seome, siis sünniwad sell teel
^annitsadest kanderaamid.
Kahe ridwa wahele kinnitatud wööd ja rihmad
annawad meile rihmadest kanderaami.
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Pikkadest õleköidikutest, mis peenikestest õle keermetest kokku keerutatud on, wõib õlest kanderaaB
walmistada; kahe ridwa wahele tuleb siiu kaks rist'
wahepuud panna. (Pilt Л 71).
Ша$ ja metsas tarwitatakse kanderaami tege
miseks puu oksi, harusid, ja peenikesi pnu tüwisid,
mis kase witstcga kokku seotakse. Niisuguste ilusate
kanderaamide mudelid oli Dr. Smith Brüsseli terwis'
hoiu riistade näitusele wälja paunud. Ta oli itetf
kolmenurgaliste rätikutega ületõmmauud, mis Шщ
soldatitele wälja jagatud oliwad. Neljast niisugust
rätikust wõib nelja soldati tarwis warjualuse ülesst
lüüa.
Kui aga ka ajutist kanderaami kusagilt saada e>
ole, siis kannetakse haige kätte peäl ühest kohast teist

Kui abitarwitaja kaasas ka üksainusgi terwe А
gew mees ou, siis paneb wiimne ühe käe haige riß'
luude ümber, teisega aga hoiab ta tema alla ripp^
wast käest kiuni ja toetab teda, häda korral wõib t'
äranõrkenud abitarwitaja üles tõsta ja mõni san^
edasi kanda.
Kui haige pütztiseismiseks ja kõudimiseks Щ
nõrk on, siis tuleb teda, otsegu last, kätte peäle eh'
selga wõtta
O u aga abitarwitajal kaks kaaslast, siis wõiwa»
need teda kahel wiisil aidata:
1) Nad wõtawad oma kattega, üks oma pahena
teine oma paremaga üks teise õlast kinni ja ühend^
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Wao wabaks jäenud käed allpool üksteisega, ehk ainult
üks neist paneb tema parema kae teise õlale ja haarab
teisega oma seltsilase ka parema käe randmest kinni.
Sell wiisil sünnib otseku seljatagusega iste, kuhu
Peale haige paigutatakse. Wiimane peab kandmise ajal
kattega oma kandjate kaelast tugewasti kinni hoidma.
M e seisukorda kulutawad pildid № 72 — Jfi 75.
2) Kandjad sünnitawad neljaküelise istme (imd
wõtawad oma sõrmedega üks teise käe randmetest kinni)
!a paigutawad haige tema peale. Siin peab aga see
ennast oma kandjate õlade peale toetama (Pildid
№ 72 _ № 75).
3) Wõib ka kokku seotud rihmadest, köie tükist
ehk õle köidikutest ronga walmistada; kumbgi kandja
wõtab ühe käega sellest rõngast kinni ja seab haige
tema peale istuma. (Pildid Ш 76 ja 77).
Haawatute kandmiseks tarwitatakse ka püssidest
la ranitsatest kokku seatud kanderaamisid. (Pilt № 78).
haawal« paneb siin oma käed kandjate õlale ehk toetab ennast tagumise kandja rinna najale.

On haawatu juba meelemärkuse kaotanud, siis
kannetakse teda järgmiselt: üks kandjatest pistab oma
kaed tema kaenla alt läbi ja seab nad rinnale risti,
teine aga asub haawatu jalge wahele ja hoiab kandwise juures neist põlwede kohalt kinni. sPilt № 79).
Kui haiget kuhugi kaugele wiia tarwis on, siis
katsutakse sõiduriist muretseda; kanderaam ühes haigega

tõstetakse ettewaatlikult
tega kinni.

tema sisse ja seotakse

№

Ka harilikku talupoja wankrit wõib köite, õlged<
jne. abil haigete wedamise wankriks ümber muuta.

Norra arst Smith soowitab haawatu wedamiseti
määratut wankrit puu okstega läita, mis muidugi ainul!
seal woimalik on, kus palju puid kaswab. Selle tat*
wis tuleb neli noort, peene wõitu tüwega puud wVttt
ja neid wankre olslaudade külge siduda. Puude lat'
wade külge (neist on kaks eespool ja kaks tagapool!
kinnitatakse kaks põikpuud, mille peale kanderaam W
watuga seatakse.
S õ i t lootsikutes, purje, ja auru laewade peal
tülitab wähe isegi raskeid haigeid.
K u i mingisugust sõiduriista saadawal ei juht"
olema, siis tehakse kahest pikkast lattist regi, mille pea»
igasugust teed mööda wäga rahuliselt haigeid wedads
wõib. ( P i l t № 80).
N «sugusid regestd tarwitawad mäe elauikkud suurt<
raskuste näituseks kaljude ja kiwide wedamisets.
Nrf
ette rakendatakse hobused, eeõlid, härjad, lehmad, eh'
mõued teised weoloomad.

Tuttaw on, et indianlased Põhja-Amerikas п#
suguste regede peal oma naisi lapsi ja haawatui^
weawad.
Raudteel wedamise korral tuleb katsuda kands
raami waguni sisse wiia ja pikuti kahe' lstme (pingi!
peale mahutada.
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K u i kanderaami wagunisse sisse kanda ei saa, siis
peab pingi peale aseme tegema. Tarwitust korral peab
lauad ehk teisi klassi wagunis padjad aseme alla panema.
Kanderaami haigega wõib ka kauba- ehk kraamilvagunisse mahutada, kuid siin peab haigele sõlgest)
Pehme aseme walmistama, sest et need wagunid wähe
vedrutaba annawad.
Rattastega kanderaamidel on pehmed wedrud, sellePärast wõib neid julgesti kauba wagunis wedada.

Kõige parem on muidugi haigeid iseäraliselt selle
tarwis sisse seatud wagunites ehk salong-wagunites webaoa, kuid kahjuks tuleb see liig kallis maksma.
Kahetsedes peab ütlema, et Saksamaal seni nii!uguseid wagunist tarwitusele wõetud ei ole, ehk ma
küll Punase Risti seltsi walitsnsele tähelepanemist
Nende tarwitust peale juhtinud olen. Inglismaa aga
°n kapten Fulley soowitusel omale niisugused wagunid
lnuretsenud ja neid haigete wedamisets tarwitusele wõtnud.
Sõja ajal weetakse haigeid ja haawatuid raud^esid mööda; siin on kõigite terwishoiu nõudeid täitj a d rongid täimas milles kõik, mis haawatute raawitümiseks tarwis läheb, saadawal on.
Meie sõjawäes (s. o. Saksamaal) on minu
püüande peale nüüd neljanda klassi wagunid ja
Steile abiks — kauba wagunid tarwitusele wõetud,
kanderaamid ripputatakse siin köite abil waguni lae
alla.
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Punase Risti wabatahtlise abiandmise peaüle^
andeks on niisuguste rongide ehitamine ja sisse fea^
mine, unlles haigeid ja haawatuid, ilma et selle jifli'
res Wiimaste seisukord raskeneks, lahingit platside^
kodumaale laatsaretidesse wedada wõib.
Samaritlaste harjutused.

Samaritlaste koolides wõetakse harilikult \Ш'
mised harjutused läbi:
1) ^olmenurgelise rätiku (fxbeme) panelnine»
3tõnda nimetatud uaeste sõlme asemele, sest et f*j
kergesti aruneb, tulewad rätiku nnrgad köie (eh'
laewa) sõlme siduda. (Pld. Л 81 ja 82).

а) Kokku pandnd rätikn skaelarätikn wiisil) side"
meks tarwitamine kaela, silmade, otsaesise, kõrwade,
põskede ehk lõua wigastuste korral, (Pld. $ 83 А
85) alumise lõualuu murdumise puhul, ssiiu W
üks side üle pea, sõlm lõua all, teine üle lõua А
sõlm kuklataga Pilt «№ 86), käte (Pilt Ä #7), fitfj
narnukide ehk põlwede wigastuste juures (Pilt Jf
88), (käe wigastuse korral käib side peopesa alt läbi»
on käe selja peäl ristis ja käerandme kohal sõlmes/
selleks et haawatnt kätt ülewal hoida (sideme fefl
koht kannab käewart ülewal, tema otsad käiwad ült
õlade kuklataha kinni*) Pilt № 89) ehk et kesta»
kinni hoida.
* j Nõndanimetatud wäikene käeside.

b) Laiali laotatud rätiku sidemeks tarwitamine:
Peafide (sideme keskoht katab pealage, tema ühed
Nurgad ой lõua all, teised kuklataga ehk otsaesisel
köiesõlme seotud (Pld. № 90 — Д? 93); õlaside (Pilt
^ 94) rinnaside, seljastdc (Pilt «N- 95) puusaside
!Pilt № 96) sõrmede- ehk labajala side (Pilt
# 97—99) side kae ülewal hoidmiseks (käib üle õlade
!a käe küünarnukist kuni sõrmedeni**) Pilt № lOO).
Häda ja tarwituse korral wõib käe kandmiseks
ka mundri hõlma ehk kaitset pruukida.

2) Werejooksu kinni panemine — tuiksoonte
sõrmede, kepi ehk weniwa sidemega kokkn majutrnnnV
läbi.
3) Kestade panemine murtud luude kohale ja
Nende kinnitamine.
4) Kunstlik hingamine warjnsuruute elule ärasinise juures Silvestera järele.
5) Haigete wedrnniue stransporteerimine).

** Suur käest de

>
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Pilt I.

Vilt 2.

Polweja't läbilõikes

Pilt 3. Sõrme liige läbilõiles.
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Pilt 4. Wäljaweninud
kae lihas.

Pilt 5. Kokku kistud käe
libas.

Pilt 6. Peaaju.

— 39

Pilt 7.

—

Pea» ja seljaaju ning
ergnkawa.
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Pilt 8. ©üfca (läbilõige).

Pilt 10. Haawa paranemine
Pilt 11 Mädanemine,
esimese haawa äärte kokkupuutumise järel.
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Pilt 12. Kolmenurgeline prof. Esmarch! sidumise rätik.

W t 13. Wigastatud tuiksoon

Pill 14. Wigastatud
tõmbsoon.
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Wt 15. Stada tuiksoone
sõrmega kokkulitsumine.

Pilt 16. Nangluu aluse tuiksoone
sõrmega kottulitsumine.

Pilt 17. Rangluu aluse tuiksoone Pilt 18. Cla tuiksoone sõlrangluu ja esimese küljekondi
medega kokkuwajutamine.
lvahel kokkuwajutamine.

J 08

Ült 19. Tuiksoone kotkulitsumine
kepi abil.

21. Puusa tuiksoone sõrMedega tokkuwajutamine.

Pilt 20. Kepist prejo

Pilt 22 Weniw side.
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Pilt 23. Weniwa sideme tarwitamine.

Pilt 24

Pilt 25. Wevewoolu seisn^
panemine kangi abil.
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Pilt 26. Liig tngewasti finni seotud käsi.

Pilt 27. ^iastikmao pea.

Pilt 28. Rästikmao pea.

Pilt 29. Lihtne luu murdmine.

06

Pilt 30. Lahtine luu murdmine.

Pilt 31 Oige
luu koktukaswamine

Pilt 32. Loomu. Pilt 33. Wale jatt
wastane kokkukaswamine.

— 107 —

Pilt 34. Papist kest käe ümber

Pilt 37.

Pilt 35.

Gipsist side.

Pilt 38.

—
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Pilt 39.

Pilt 40.

Pilt 42. Otstest test

Pilt 43. Lai okstest kest.

Pilt 41.
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Vilt 44.

Püt 45.

Pilt 46.

Olgest kest.

Puukoorest ja õlgest kest
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Pilt 49.

Pilt 50.

Saapast fest.

Hl

Pilt 51. Kesta panemine murtud põlweluu peale.

Pilt 52. Ota- ja küünar,
luu nikastus.

Pilt 53. Alumise
lõualuu nikastus.
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Pilt 55.
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Pilt 58.

Pilt 59. Alumise lõualuu ette
poole wäljawenitamine.

Pilt 60. Kunstlik hingamin« Silvester'! järel. (А) Sissehingamist
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"lt 61. Kunftlil hingamine Silvestera (B) »väljahingamine.

Pilt 62.

Kunstlik hingamine Silvester'! järel

Pilt 63. Kunstlik hingamine Tilvester'i järel.

Pilt 61. Kunstlik hingamine Hovard'i järel.
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Pilt 6?. Kunstlik hingamine Hovard'i järel.

Pilt 66. Haige kanderaami peale paigutamine.
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Pilt 67.

r?:

Pilt 68.

Pilt 69.
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Pilt 70,

Pilt 71.

Olgest kanderaam.
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Pilt 72.

Pilt 74.

Pilt 73.

Pilt 75.
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Püt 76.

Pilt 78

Pilt 77.

/

Pilt 80.

Pilt 81. Laewasõlm

Pilt 82. Naistesõlm,

Pilt 84, Kaelaside.

ilt 85. Kaelaside papist woodri peäl.

Pilt 87. Rist käefide.

Pilt 86. Alumise lõualuuside

Pilt 88. Põlwest de.
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Pilt 89.

Pilt 90.

Pilt 91.

Pilt 92.
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Pilt 93.

Pilt 95.

Pilt 94

Pilt 96.

-

Pilt 97.

Pilt 99.
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Pilt 98,

Pilt 100.
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