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Írta : Deutsch

 

Ernő

 

m.   kir. honvédezredorvos

 

Az 1870-71. évi német-francia háború sta t isz t i -

 

kája   következő szomorú  adatokkal  szolgál:

 
 

Tisztek közül körülbelül 4000, egészségügyi szol-

 

gálatban álló t i sz tek

 

közül körülbelül 400, a l t i sz t ek

 

és legénység közül körülbelül  70.000 lett  rokkant.

 

Ha a német-francia háborút a mostan dúló vi-

 

lágháborúval á l l í t juk

 

arányba, oly elrettentő számok

 

adódnak, melyeknek alapján bízvást kockáztathat-

 

juk azon véleményt, hogy a világháború egy pan-

 

demia, melynek legborzasztóbb utóbelegsége a rok-

 

kantság.

 

Midőn e kérdés átnézetes taglalására vállalkoz-

 

tam;, leghelyesebb eljárásnak t a r t o t t a m

 

az orvos-

 

tudományos leírásokban általánosan dívó azon mód-

 

szert, hogy megismertetem az olvasóval a kóroko-

 

zót, leirom a tüneteket s foglalkozom a kór meg-

 

előzésének és gyógyításának módozataival. Felnőt-

 

tek számára Íródott e képeskönyv, melyben az ábra

 

élénkí tse

   

s   részben   helyet tesítse

    

a   mondanivalókat!
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Az eredeti (elvétel jelzéssel e l l á to t t

 

ábrák a Bethlen-tér

 

2. sz. alatti m. kir. honvéd hadikórházban készültek. Köszöne-

 

temet nyilvánítom azoknak, kik egyes ábrák reprodukálását en-

 

gedélyezték. Egyes ábrák eredetét, mivel diapositivokről l e tt ek

 

másolva, nem ismerem, s z e r z ő jü k

 

t'elemlitésének mulasztásáért

 

az  i l l e tők

   

elnézését   kérem.
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1. 

Λ búbomban használt fegyverek, a menetelés- 

sel járó fáradtság, tartózkodás a lövészárokban, az 

időjárás viszontagságai, mind megannyi kórokozó 

momentumok, melyek sebzést vagy belbetegséget 
okozva, rokkantság létrehozói lehetnek. (1., 2., 3. 

ábrák.) 

II. 

A belgyógyászati és sebészeti rokkantságnak 

végtelen sok változata van. Ez teljesen érthető, ha 

egyrészt az egyén veleszületett hajlamosságát beteg- 

ségekre, ellentállóképességét és gyógyhajlamát, más- 

részt a háború ártalmainak végtelen változatait vesz- 

szii'k tekintetbe.   (4-19. ábrák.) 

III. 

Megfelelő eredményt biztosító gyógyítás csak he- 
lyes kórismézés mellett lehetséges. A hadisebészet 

legmegbízhatóbb diagnosztikus segédeszköze a kathod- 

sugár (Röntgen), mely a lágy részekben és a test 

üregeiben rejtett idegen testeket (golyó, lövedékré- 

szek, csontszilánkok), a csontok és ízületek folyto- 

nosságának megszakítását (törés, ficam) feltótlenül 

megbízhatóan jelzi.  (20-26. ábrák.) 

IV. 

A rokkantság megelőzése szempontjából fontos a 

sebnek helyes ellátása már a kötözőhelyen, kötés 
alkalmazása a sebészet előírásai szerint, a szállítás 

megfelelő keresztülvitele s az esetleges műtét eszköz- 

lése az asepsis (abszolút tisztaság) szabályai sze- 

rint.   27-40. ábrák.) 

V. 

A kórházban elhelyezett beteg sebének kezelése 

alatt,  de   még   inkább  utána,  törekednünk   kell   a   tel- 
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jes működésképesség helyreállítására. Kézzel vagy 

géppel végzett masszázs, melegnek alkalmazása test fe- 
lületére és mélyébe, a villanyosság különböző fa- 

jainak applikálása, a beteg testrésznek besugárzása 

Röntgen- vagy mesterséges napfénynyel, svéd vagy 

német torna, különböző  hőfokú víz-, lég- és nap- 

fürdők, kézügyességei fejlesztő gyakorlatod, mind- 

megannyian edzik a szervezetet, élénkítik az anyag- 

cserét s visszaadják a megbetegedett testrésznek re- 

lativ vagy abszolút munkaképességét. (41-59. ábrák.) 

A belgyógyászati értelemben rokkantak ellátására sza- 

natóriumok, rendelő-intézetek szervezhessenek s a kü- 

lönböző fürdőhelyek gyógyhatányai használtassalak 
fel. 

VI. 

A csonkítottak egyrésze, intelligenciája s aka- 
ratereje folytán művégtag nélkül is képes a tár- 

sadalmi élet követelményeinek elegei tenni és min- 

dennapi kenyerét megkeresni. (60-68. ábrák.) 

Mások ismét módosított műszerekkel, protézisek 

nélkül végzik munkájukat. (78., 79. ábrák.) A har- 

madik csoportba tartozók munkaképességüket egész- 

ben vagy részben művégtagok segítségével nyerik 

vissza. (69-77. és 80 és 81. ábrák.) Nagy fontosságú, 

hogy a csonkított már a kórházban lelkileg készil- 

lessék elő azon tudatra, hogy nem lesz koldus, ha- 

nem munkabíró ember. A protézisek az egyén va- 

gyoni helyzetét, foglalkozását t ar t va  szem előtt, indi- 
vidualizálva készíttessenek. (Dollinger Gyula ezirányn 

nagyhorderejű, külföldön is elismert működése!) A 

jövendő foglalkozását illetőleg lehetőleg a régit, vagy 

ahhoz hasonlót folytasson. Az állam, mint a legna- 

gyobb munkaadó és megrendelő önállóan és a tár- 

sadalomra nyomást gyakorolva biztosíthatja rokkant- 

jainak jövőjét. A munkaképesség egész helyreállítására 

irányuló törekvést   jutalmazza az állam és társadalom 



6 

egyaránt, anélkül, hogy a rokkantjáruléktól az egyént 
megfosztaná. Munkaközvetítés, önállóságra irányuló 

törekvés gyámolítása, a rokkantak patronázsszerű 

ellenőrzése valóban elsőrangú, szociális feladatok. 

          Tisza István gróf miniszterelnök, Hazai Samu hon- 

védelmi miniszter, Klebersberg Κιιηό gróf államtit- 

kár ezirányú alapvető hazai  ténykedése!) 

VII. 

A háború folyamán megvakultak (Grosz Emil 

tanár lelkes s már is nagy eredményekel felmutató 

propagandája!), süketnémává és vaksüketnémává vál- 

tak a modern gyógy-pedagógia elvei szerint láttassanak 

el.   (82-88.  ábrák.) 

Végre azok, kik a testi avagy lelki épségüket tel- 

jesen helyreállilhatatlannl elveszítették, életfogytig 

intézetekbe helyeztessenek  el. 

VIII. 

A nagy német nemzet a rokkantság megelőzése, 

gyógyítása s a rokkantak állami és társadalmi segé- 

lyezése terén hatalmas munkát végezett; de mi 

is megálljuk helyünket: az állam és társadalom, 
valamint az orvosi tényezők mindent megtesznek, 

hogy e iérc-n is méltóak legyünk szövetségeseinkhez. 

Tegyük magunkévá Bonnet jelszavát: ,,Arbeiten und 

nicht  verzweifeln!'' 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 




