
Terveyden Opas

Naisille ja Miehille
sekä selitys

n Sukupuolielämästä ja avioliitosta ■

OTTO ANDERSIN’IN KUSTANNUSLIIKE PORI





C l  ' l  k .

TERVEYDEN OPAS
NAISILLE JA MIEHILLE

NEUVOJA TAUTIEN TUNTEMISEEN 
JA PARANTAMISEEN

SEKÄ SELITYS

SUKUPUOLIELÄMÄSTÄ JA AVIOLIITOSTA

KIRJOITTANUT 

TOHTORI E. C. COLLINS

SUOMENNOS

Työväenliikkeen kir asto

200010553 varasto 
614 K COLLINS 
Collins, E. C.
Terveyden opas naisille £ miehille : neuv

PORISSA. OTTO ANDERSINKIN KUSTANNUSLIIKE

200010553



O T T O  ANDERSINKIN K IR JA 
P A IN O S S A  - - PO RISSA 1921.



Alkulause.

Kustantaessam m e uuden kotien lääkärikirjan »Ter
veyden opas» teemme sen siinä mielessä, että se osal
taan kohottaisi terveydenhoitoa ja yleistä hyvinvoin
tia tuhansissa Suomen kodeissa. Osoittaahan suuri 
kuolevaisuus maassamme, varsinkin pienten lasten 
keskuudessa, suurta tietäm ättöm yyttä terveydenhoidon 
alkeellisimmistakin perusteista. Ja kuitenkin on hel
pompi säilyttää terveytensä, kuin sairaana sitä takaisin 
saada. T:ri E. C. Gollinin lääkärikirja »Terveyden 
Opas» on siinäkin suhteessa parhaita kirjoja, että se 
selostaessaan eri sairaustapauksia ja antaessaan niitä 
koskevia hoito-ohjeita, kiinnittää suurta huom iota te r
veyden säilyttämiseen ja siis sairauden ehkäisem iseen, 
Kansantajuisena ja sisältörikkaana, aikansa tasalla ole
vana neuvonantajana ihmisen kalliimman lahjan, tervey
den, säilyttämiseksi, uskomme kirjan saavan lukuisia 
ystäviä ja lukijoita.

K u s t a n t a j a .
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ENSIM ÄINEN OSÄ.

Tautien syyt ja ehkäiseminen.

Täm än kirjan tekijä on vakuutettu siitä, että lääkä
rin velvollisuus on yhtä paljon opettaa kansaa v a s 
tustam aan sairautta ja hoitam aan terveyttään, kuin 
hänen velvollisuutensa on parantaa sairaita ja kärsiviä. 
Tekijä onkin sentähden om annut paljon aikaa tälle 
käsittelylle

Kansojen edistyminen ja vaurastuminen riippuu nii
den terveydestä ja onnellisuudesta. Jos kansa on terve 
ja voim akas, silloin se edistyy pyrinnöissään. Elämä 
on vaillinainen, jos terveyttä puuttuu. Ilman terveyttä 
emme voi mitään aikaan saada.

Tahdom m e kääntää lukijan huomion moneen tä r
keään asiaan, jotka hänelle osoittavat, miten tulee elää 
luonnon lakien mukaan, koska sen laiminlyömisestä on 
monta hyvin vaikeata seurausta. Sairaana ja kituvana 
oleminen on epäluonnollista; jos taas elämme siivoa ja 
luonnollista elämää, ei meidän tarvitse pelätä mitään 
tautia. Ihmisen elämän pituus riippuu kokonaan siitä, 
elääkö hän luonnon lakien ja järjen mukaan, jotka ei
vät suinkaan vaadi"minkäänlaisia suuria uhrauksia, jotta 
niitä voisi noudattaa.

M eidän täytyy toivoa ja tehdä parhaamme, ja me 
tulemme sadoin kerroin palkituiksi m onesta pienestä 
varovaisuudesta, joita helposti voimme noudattaa joka
päiväisessä elämässämme, säilyttääksemme tervey - 
temme ja sen ohella ilomme ja onnellisuutemme.
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Ohjeet, jotka tässä annamme, ovat käytännöllistä 
laatua. Käytämme ainoastaan tosia ja luonnollisia me
nettelyohjeita, joita jokainen voi noudattaa. Tahdom m e 
näyttää tien parem paan terveyteen ja onnellisempaan 
elintapaan teille, jotka luette täm än pienen kirjan.

M onet ihmiset eivät tahdo lukea lääkärien neuvoja, 
ennenkuin ovat sairaina, ja sen tähden eivät nauti lääk
keitä, ennenkuin ovat vuoteen omina ja sairaus jo sil
loin on saanut parhaan osansa. Huolimatta kaikista 
niistä varokeinoista, joita ihminen käyttää säilyttääk- 
sensä terveytensä, täytyy meidän tunnustaa, että saira
utta ja kärsim ystä tulee aina esiintymään ihmiskunnassa. 
Taudit johtuvat monista syistä. Toisilla on syntyessään 
taudin siemen ruumiissaan. Toisilla ne huonot olo
suhteet, joissa heidän täytyy ansaita leipänsä, ovat 
syynä kurjuuteen. Toiset taas ovat niin heikkoja, että 
tietäm ättään rikkovat aivan yksinkertaisimpia luonnon 
lakeja. Kuum averisyys ja sen hekumallinen tyydyttä
minen on aina hedelmällisenä lähteenä taudeille. Kuu
meet ja tarttuvat taudit saattavat monen ennenaikaiseen 
hautaan, samoin kaikenlaiset onnettom uudentapaukset 
työmailla ja muuallakin.

Paljon sairauksia kohtaa meitä päivän tavallisia 
askareita suorittaessam m e. Kukaan ei ole tästä  vaa
rasta vapaa, sillä tauti tulee hiipien kuin varas yöllä. 
Yksinpä lääkärikin voi viedä taudinsiem enen perhee
seensä. Kuumeita raivoaa tuon tuostakin yhteiskun
nassa, niinkuin hermokuume, isorokko, koleera y. m. 
Tällaiset taudit saavat sangen usein hyvän jalansijan 
paikkakunnilla, missä järjestysm iesten huolimattomuu
den vuoksi ei estetä taudin leviämistä, joten katkais
taan monen elämän lanka, sillä yksityinen henkilö on 
kykenemätön suojelemaan itseään tällaisessa tapauk
sessa.

Varokeino, jonka niin moni laiminlyö, on välttää 
sairaitten henkilöiden yhteyttä niin paljon kuin m ah
dollista Moni vaikea tauti on seurauksena tästä lai
minlyönnistä. M inun neuvoni kaikille, sairauden sa t
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tuessa perheessänne, sukulaisissanne tahi ystävissänne, 
on se, että tarkasti noudatatte sen lääkärin antam ia 
ohjeita, joka sairasta hoitaa.

M yöskin tiedämme, että moni ihminen on alttiina 
vaaroille tehdessään työtänsä. M onet työskentelevät 
märillä ja kosteilla paikoilla. Heidän täytyy äkkiä siir
tyä läm pöisestä kylmään huoneeseen ja päinvastoin ja 
he ovat siten alttiina kylmettymiselle. Tällaisten epä
suotuisani olosuhteiden vallitessa voi kuitenkin, o t
tamalla varteen joitakuita pieniä varokeinoja, säilyttää 
terveytensä. Välttäkää vetoa niin paljon kuin m ah
dollista. Jos jalkanne tahi ruumiinne tulevat märiksi, 
koettakaa niin pian kuin m ahdollista saada kuivat su
kat ja vaatteet yllenne; sillä tavoin annatte taudille pie
nemmän m ahdollisuuden tarttua teihin.

Jos teillä on sellainen työ, jossa henkenne on v aa
rassa, on paljon parempi luopua siitä ja etsiä itsellenne 
toinen paikka, jossa tällaista vaaraa ei ole. Parem pi 
on olla vähän aikaa työttöm änä ja tilapäisesti köyhänä, 
kuin m enettää terveytensä, elämän suurin lahja. Jos 
kadotatte terveytenne sellaisessa työssä, niin m enetätte 
samalla työnne ja teistä tulee raskas kuorm a ystävil
lenne, tahi sitten joudutte yleisen hyväntekeväisyyden 
autettavaksi.

Sen, joka asuu hyvässä kodissa, ja jolla ei ole mi
tään tehtävää, on se hyvin helppo kiistellä köyhyydestä 
ja sen hyvistä puolista. Köyhyys ei tosiaankaan ole 
m iksikään häpeäksi, vaan se on joka tapauksessa hy
vin epäm ukavaa ja hyvin usein raskas kuorm a ihmi
sille. Ihmiselle, joka elää hyvin ja juo vähän viiniä 
om assa pöydässään, ei ole vaikeata soim ata lähim äi- 
sensä elintapaa ja olla suom atta hänelle lasillista viiniä 
toveriensa seurassa. Jos tällainen ihminen voisi ker
ran luoda silmäyksen tavallisen vuokrakasarm in m uu
rien sisäpuolelle ja hän näkisi viisi tai kuusi henkilöä, 
väliin enemmänkin, yhteensullottuna kahteen tai kolmeen 
pieneen huoneeseen, miten he pesevät, keittävät, syövät 
ja juovat päivän vaivojen jälkeen, niin olen varm a siitä,



että hän ajattelisi aivan samoin kuin minäkin: tuossa 
huoneessa ei ole paljon, mikä voisi ilahuttaa ihmistä. 
Kun sairas tulee tällaiseen kotiin, niin on lääkärillä 
siellä kovin työ; vaikka hän koettaa parhaansa, on se 
useinkin turhaa, sillä sairas on useimmissa tapauksissa 
niin köyhä, ettei hänellä ole varaa ostaa itselleen sitä 
voim akasta ruokaa, jonka tulisi auttaa lääkäriä tässä 
asiassa ja antaa sairaalle jälleen hänen entiset voi
mansa. Lääkäri ei missään tapauksessa saa kuitenkaan 
jättää sairastaan, vaan tulee hänen niin pian kuin m ah
dollista koettaa parhaansa mukaan parantaa hänet ja 
siten rajoittaa taudin kulku, jotta eivät muut perheen 
jäsenet joutuisi sen uhriksi.

Lääkärin tehtävä ei ole mitään leikintekoa. Hänen 
tulee aina olla työssä, hänen tulee aina olla valmiina 
lähtemään sekä yöllä että päivällä. Hänen korvansa 
tulee aina olla avoinna kärsivien rukouksille ja rehelli
sessä rinnassaan säilyttää hän kaikki hänelle uskotut " 
salaisuudet. Huolimatta kaikesta tuosta avuliaisuudesta 
ja uhrautuvaisuudesta, katsotaan asiaa siltä kannalta 
kuin se olisi aivan luonnollista. Lääkäri ei odota, eikä 
usein saakaan minkäänlaista palkkiota, m utta hän tun 
tee joka tapauksessa tulevansa runsaasti palkituksi, tie
täessään  tekevänsä velvollisuutensa taistellessaan kuo
lem aa vastaan  ja pelastaessaan monen uhriraukan sen 
kynsistä.

Kunnianosoituksia tuhlataan sotamiehille, jotka ovat 
osottaneet taistelukentällä urhoollisuutta ja tulevat ko- > 
tiin voittajina. Kuinka kunniakasta siis onkaan niiden 
taistelu, jotka voittavat taudit, ihmiskunnan pahimman 
vihollisen, jonka uhrit lasketaan miljoonissa!

Ymmärtämättömyys tautien syynä

Siinä ajassa, jossa maapallo pyörii kerran napansa 
ympäri, tuo se tullessaan suunnattom an m äärän kur
juutta, mistä suurin osa johtuu taudeista. M e näemme



täm än vihollisen jo kehdossa, jossa se vääristää lapsen 
pienet kasvot ja himmentää sen silmät, ja usein vie
dään näm ä pienet uhriraukat kalmistoon äidin kyynel
ten seuraamina.

M e tapaam me tämän vihollisen nuorisossa, estäen 
nuorten miesten ja naisten kehittymistä, vieden ne liian 
aikaiseen hautaan, taikka antaen heidän elää ilotonta 
elämää liikkuen kuin varjot elämänsä loppuun asti.

Suurin osa näistä taudeista, joista aijomme puhua, 
johtuvat sam asta alkuperästä, nimittäin ym m ärtäm ättö
myydestä. Erehdykset, jotka tehdään syötäessä, juo ta
essa, m aatessa, pukeutuessa, hengitettäessä, lääkitessä, 
pariteltaessa, huonot tavat lapsuudessa tahi täysi-ikäi
senä, voidaan suorastaan lukea ymmärtäm ättöm yyden 
syyksi. On aivan uskom atonta, miten m onet sairaat 
sanovat sairauden syyksi sen, että he eivät tunteneet 
edes kaikista yksinkertaisimpia luonnon lakeja. Oikean 
ja rehellisen lääkärin ensimäinen velvollisuus on opet
taa yleisölle tautien vastustam isen keino. Täm ä on 
yhtä jaloa työtä kuin itse taudin parantam inen. M onta 
keuhkotaudintapausta, jotka ovat hyvinvaikeat paran
taa, on johtunut ym märtämättömyydestä ja huolimat
tom uudesta.

Nuori nainen on kutsuttu tanssiaisiin. Tehdäkseen 
itsensä niin kauniiksi kuin mahdollista, pukeutuu hän 
hyvin varomattom asti, antaen ihonsa olla osittain pal
jaana rinnan ja hartiain kohdalta, ja sillä tavalla hän 
hankkii itselleen kylmetyksen. Häntä huom autetaan 
siitä vaarasta, johon hän antautuu, vaan hän vastaa 
nauraen: »Minä tiedän sen, vaan minulla täytyy olla 
hauskaa ja minä tahdon olla kaunis.» T äm ä vastaus 
täytyy katsoa ymmärretyksi taitam attom uudeksi, m utta 
todellisuudessa täm ä nuori nainen ei käsitä vaaran suu
ruutta.

Täm än kirjan tekijä tunsi kerran nuoren naisen, 
joka juuri tällä tavalla hankki itselleen hyvin vaaral
lisen keuhkotaudin, ja hän sai kiittää ainoastaan mitä 
huolellisinta lääkärinhoitoa ja lämpöisempään ilmana
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laan m uuttam ista siitä, että hän jäi henkiin. Onneksi 
oli hänellä tarpeeksi varoja noudattaakseen neuvojani.

Toinen vaara, joka tuo hyvin paljon pahoja seura
uksia m ukanaan on se, että juodaan jääkylmää vettä, 
kun ollaan hikiset ja kuumat. Eivät ainoastaan nuoret 
ihmiset tee täten, vaan vanhemmatkin henkilöt rikko
vat tässä asiassa itseään vastaan. Seurauksena tästä 
ym m ärtäm ättöm yydestä on, että ruuansulatuselim et jou
tuvat epäkuntoon ja syntyy katarri. Täm ä tauti on 
yksi niistä, joita on varsin vaikea parantaa.

Toiset henkilöt sanovat, että heillä on liian suuri 
nautinnon himo, jonka tähden heidän on pakko rikkoa 
terveyden sääntöjä, ja sen tähden saavat sairastaa. 
On ihmisiä, jotka ylensyömisellä rikkovat luonnon lakia, 
tietäen saavansa siitä kärsää, vaan jos he tuntisivat 
kaikki ne vaaralliset seuraukset, jotka voivat johtua 
heidän kevytm ielisestä käytöksestään, niin olemme var
mat, että he uhraisivat vuosia eläm ästään, saadakseen 
näm ä rikkom ukset luonnon lakia vastaan sovitetuiksi. 
Ihminen sulkee korvansa vastenmieliseltä totuudelta ja 
ajattelee itsekseen, ettei hän tahdo sitä kuulla, ja kui
tenkin, jos hän voisi täydellisesti käsittää seuraukset, 
jättäisi hän täm än kevytmielisyyden tekemättä.

M onella ihmisellä on hyvin häm ärä käsitys ihmis
ruumiin rakenteesta ja siitä, että pienimmästäkin epä
järjestyksestä voi tulevina vuosina aiheutua sangen 
vaikeita tauteja, sekä ruumiillisia että sielullisia tuskia, 
ja viimein ennenaikainen kuolema. Syökäämme, juo
kaamme ja iloitkaamme, sillä huomenna meidän ehkä 
täytyy kuolla, huutaa joku kevytmielisyydessään, ym
m ärtäm ättä että  tällainen menettely on fyysillisesti m ah
doton.

Lakien tuntem attom uus ei pelasta rikoksellista ran 
gaistuksesta, ja sen tähden ei luontokaan koskaan jätä 
rangaistuksiaan lähettämättä. Sillä ihminen ei voi valita 
syntym isensä päivää ja tuntia, eikä myöskään kuole
m ansa hetkeä, ja tavallisesti elää ihminen kylliksi kau
an, saadakseen rangaistuksensa. Ihminen ei voi kuolla



ilman tautia muuten kuin onnettomu ustapauksen, m ur
han tai itsem urhan kautta, ja silloin saa hän kärsiä 
m uutaman päivän tahi viikon juhlittuaan kuukausm ää- 
riä sekä henkisesti että ruumiillisesti M iten sopii 
silloin tuo lauseparsi: »Syökäämme, juokaamme ja
iloitkaamme, sillä huom enna ehkä kuolemme»?

Yllämainitut esimerkit riittävät kuvaam aan mihin 
ym märtämättömyys ja taitam attom uus vievät. Näemme, 
että  näiden varsinainen alkuperä johtuu ym m ärtäm ät
töm yydestä, ja että parem pi elämän ja terveyden sään
töjen noudattam inen ja tunteminen pian lopettaisivat 
näm ät huolimattomuudet, jotka johtuvat niiden seu ra
uksien tietämättömyydestä.

Yiattomain lasten kärsimykset vanhem
pain ymmärtämättömyyden tähden.

Taitam attom uus on yksi ihmiskunnan pahimmista 
vihollisista. Ryhtykäämme tarkastam aan ihmisolennon 
kehitystä sen syntym ästä saakka. Kuinka moni ihmi
nen tietää, millaisilla edellytyksillä hän saattaa synnyt
tää terveen lapsen? Mies ja nainen rakastavat, toi
siansa, tahi luulevat niin tekevänsä, taikka eivät 
ollenkaan rakasta, m utta tahtovat joka tapauksessa 
mennä naimisiin ja tekevät niin. Jonkun ajan kuluttua 
tiedetään, että vaimo on raskaana. M iten joutuu hän 
tähän tilaan? Sattum alta tahi tahtom attaan luultavasti, 
sillä melkein kaikki lapset tulevat maailmaan himojen 
tyydyttämisen hedelminä, sen sijaan että ne tulisivat 
vanhemmista, jotka tietävät mitä he tahtovat ja edeltä
päin suunnittelevat ja valm istautuvat tähän tärkeään 
tapaukseen. Useimmat naineet ihmiset eivät tiedä, että 
heidän oma vointinsa, sillä hetkellä kun molemmat 
an tavat siemenensä, joka on ihmisolennon alku, vai
ku ttaa suuresti sikiöön.



M onta lasta syntyy parittelusta, jossa toinen van
hemmista on ollut väkijuomien vaikutuksen alaisena, 
kun taas toiset ovat syntyneet vanhemmista, joilla on 
myrkytetty veri, ja joiden ei koskaan olisi pitänyt 
mennä naimisiin. Toiset lapset synnytetään siksi, kun 
isä on jonkun pienen pahoinvoinnin takia jäänyt kotiin 
ja silloin parittelee. Sellaisesta parittelusta syntynyt 
lapsi kärsii tästä  isän pienestä pahoinvoinnista sekä 
ruumiillisesti että sielullisesti koko ikänsä. On vielä 
tänä päivänä tuhansittain lapsia, joilla on huono h e r
mosto ja verenkierto mikä johtuu siitä, että vanhem 
mat, jonkun pienen perheriidan jälkeen sovittuaan, heti 
paritteievat. M oni lapsi on hedelmä väkivaltaisesta 
menettelystä äitiä kohtaan, joka ei ollut paritteluun 
suostuvainen, ja täm ä lapsi saa käydä koko eläm änsä 
läpi huonolla hermostolla varustettuna.

M iehet ja naiset m enevät naimisiin tuntem atta henki
siä tahi ruumiillisia terveyssääntöjä täydellistä parit
telua varten. T ästä huolimatta saattavat he maailmaan 
suuren joukon lapsia, joille olisi ollut paljon parempi, 
etteivät olisi koskaan syntyneet. Nämä pienokaiset, 
sam alla kun ovat saaneet elämän lahjan, ovat myöskin 
pakotetut ottam aan taudin siemenen itseensä. Surku
teltavat raukat! Lääkärit saavat puolet tuloistaan juuri 
tällaisilta surkeilta ihmisvarjoilta, jos nuo onnettom at 
elävät niin kauvan, että kykenevät jotain ansaitsem aan. 
Vanhempain ymmärtämättömyys ennen parittelua ja sen 
aikana tuottaa hedelmäksi ensimäisen osan siitä tau 
dista, jota vastaan heidän itsensä on pakko taistella, 
joskus tapaam me kuitenkin ym m ärtäväisen naisen, joka 
tietää, kuinka suuressa m äärässä hänen ajatuksensa 
ja tekonsa vaikuttavat hänessä olevaan sikiöön. M utta 
suurin osa naisista ei sitä tiedä. H arva mies tietää, 
miten paljon hän tuottaa vahinkoa pienelle lapselle, 
paritellessaan raskaana olevan vaim onsa kanssa. Äika, 
minkä täm ä pieni sikiö viettää kohdussa, on sille täynnä 
vaaroja ja se kyyristyy yhtä peloissaan kohdun seinä
miin kuin se syntym änsä jälkeen turvautuu äitinsä rin-
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joihin. Sellaiset lapset, jotka ovat syntyneet huonolla 
juum iinrakennuksella varustettuina, saavat tavallisesti 
keltakuumeen, kurkkum ädän, kroonillisen vatsataudin 
ja kaikellaisia muita sam anlaisia vammoja. Usein kuo
levat tällaiset lapset perheessä yksi toinen toisensa 
jälkeen, siksi kunnes kaikki ovat menneet. Tiedämm e 
perheitä, joissa viidestätoista lapsesta kaksitoista on 
kuollut, ennenkuin ovat ehtineet kymmenen vuoden 
ikään. Jos he joskus elävätkin täyteen ikäänsä, ovat 
he alttiina taudeille ja heidän elämänsä katkeaa ennen 
aikaansa. Luonto ei tunne sääliä ihmistä kohtaan. 
»Mitä ihminen kylvää, sen hän saa niittää.» Heikot 
kuolevat ja vahvat jäävät eloon. Ehkäpä luonto tällä 
julmalla tavalla tahtoo säilyttää terveen ja voim akkaan 
rodun maan päällä.

Joka tapauksessa katsoo ihminen liian paljon om aa 
parastaan. Hän menee avioliittoon huolimatta siitä, 
onko hän heikko vai vahva, sairas vai terve. Ja tällä 
tavalla synnytetään pienokaiset alkamaan eläm äntaistelua.

M itä sitte tapahtuu? Ei ole tuhannesta äidistä yh
täkään, joka olisi selvillä siitä, miten kasvattaa lasta, 
jotta sillä olisi terveet hermot ja puhdasta verta suo
nissaan. Hän syöttää ja vaatettaa sitä väärällä tavalla 
sen ajan, minkä se vielä on rintalapsena, sekä aikai
semman lapsuuden ajankin. Hän lääkitsee lapsen puo- 
likuoliaaksi tahi antaa kokemattoman lääkärin tehdä 
sen jostain äskenmainitusta syystä johtuneesta taudista.

Kun nyt nuo lapset, jotka jäävät eloon, tekevät 
matkan koko eläm änsä läpi, mitä silloin tapahtuu? 
Sam a surkuteltava ymmärtämättömyys seuraa heitä 
matkalla. Kun lapsi tulee vanhemmaksi, herää hänessä 
uusi ja kummallinen tunne, hyvin usein ennenkuin hän 
on tullut täyteen ikäänsä. Ollen tietäm ätön niinkuin 
useimmat ovat, siitinelimien käytöstä ja rakenteesta, 
hän saa usein pahoja tapoja, joilla koettaa tyydyttää 
luonnollisen himon, ja siitä johtuu, että hermot ja ve
renkierto joutuvat epäkuntoon. Jos lapsi on nais-su
kupuolta ja hän kasvaa siihen ikään, jolloin kuukautiset
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alkavat, ci hän käsitä niiden tarkoitusta. Hän huomaa, 
että verta vuotaa hänen ruumiistaan, ja pelästyksissään 
koettaa hän ehkäistä sen juoksua. M ikä on tästä seu 
rauksena? Kalpeus ja kärsim ykset sekä epäsäännölli
set kuukautiset kaikille niille, jotka pieninä ovat koet
taneet ehkäistä tätä juoksua, huuhtoen elim iäin 
kylmällä vedellä, jäällä tai lumella. Ne tytöt, jotka 
ovat niin ymmärtäväiset, että välttävät täm än erehdyk
sen, eivät kuitenkaan tiedä, miten varovaisia heidän 
tulee olla täm än luonnon toimittaman puhdistam isen 
ajan. Täytyy välttää kaikenlaisia kylmetyksiä ja ve
toja. On m onta tapausta, jolloin epäsäännölliset kuu
kautiset johtuvat kylmettymisestä, vedosta, märistä ja
loista ja muista senkaltaisista syistä.

Äideillä on tyttäriensä ja poikiensa täydellinen luot
tamus; sentähden tuleekin heidän neuvoa heille ne 
vaarat, joille alttiina he ovat, elleivät tiedä kuinka ruu
mista on hoidettava. M utta kuinka voivat vanhem 
m at opettaa lapsiaan, koskapa heillä itselläänkään ei 
ole tietoja näistä asioista? He voivat kuitenkin om asta 
kokem uksestaan antaa lapsille m onta hyvää neuvoa, ja 
iästä  pienestä kirjasta he tapaavat niitä hyvin paljon.

Tahdom m e vielä puhua yhdestä hedelmällisestä 
tautien lähteestä, joka on seurauksena tietäm ättöm yy
destä. Lapsia kasvatetaan hyvin usein neuvom atta 
heille, miten heidän tulee tyhjentää virtsarakkonsa ja 
peräsuolensa. Tahdom m e puhua näistä asioista tässä 
kirjassa aivan luonnollisella tavalla ja ilman turhan
päiväistä häveliäisyyttä.

N uoret naiset ja miehet voivat usein olla päjvän, 
jopa useammankin, hoitam atta näitä kahta tärkeätä ta r 
vetta säännöllisesti. Tuloksena tästä  on se, että veri 
tulee myrkytetyksi näiden tarpeiden pidättäm isestä, sillä 
verisuonet imevät virtsasta ja ulostuksesta m yrkkyä 
itseensä ja siitä johtuu, että m aksan, virtsarakon ja 
m unuaisten hermot lamautuvat, ja jos uhri on nais
sukupuolta, vaikuttaa tämä pakotus rakossa ja perä-



suolessa, että tuo herkkätuntoinen elin, kohtu, siirtyy 
paikoiltaan, mistä seuraa kaikenlaisia naistauteja.

Ijäkkäät ihmiset, jos heitä ei vaivaa turhanpäiväi
nen kainous, ovat tässä suhteessa ym m ärtäväisem - 
mät, vaan he eivät ole niin ymmärtäväiset, että he 
opettaisivat lapsilleen tämän tärkeän asian.

Tahdom m e nyt lopuksi mainita, että seuraavassa 
luvussa on hyvin paljon sellaista, joka oikeastaan kuu
luu tähän lukuun, sillä ymmärtämättömyys on ensi- 
mäinen ja alkuperäinen syy moneen huonoon tapaan  
ja menettelyyn.

Terveys ja sairaus.

Ihminen on luonnollisessa tilassa silloin, kun hän on 
terve. Sairaus on luonnotonta. Ei riitä että me 
elämme, vaan meidän tulee olla terveitä, jotta voisimme 
nauttia elämästämme. M eidän on siis tehtävä par
haamme lisätäksemme sekä omiamme, että jälkeläis- 
temme ruumiinvoimia.

T erveys on elämän suurin lahja. Täm ä lahja sekä 
hyvät ruumiinvoimat on paras perintö, minkä voitte 
jättää lapsillenne. Terveys on parempi kuin rikkaus.

Kuinka väärin käytäm m ekään tätä elämän lahjaa! 
M oni ihminen voisi iloita hyvästä terveydestään ja pit
kästä ijästään, mutta mitä he tekevät säilyttääkseen 
sen? Tavallisesti aivan päinvastoin kuin mitä heidän 
tulisi tehdä. M onta seikkaa, jotka ovat vahingolliset, 
voitaisiin välttää, ja m onta vastustam atonta terveyden , 
vaaraa voitaisiin tehdä pienemmäksi.

Akuuttlset ja kroonilliset taudit

Tahdom m e nyt puhua taudeista. Kun tauti tulee 
ihmiseen, voi sen hyvällä hoidolla, hyvillä lääkkeillä ja 
vahvan ruuntunrakennuksen avulla voittaa sekä lyhy-



essä ajassa karkoittaa, ja potilas tulee yhtä terveeksi, 
kuin hän ennenkin oli. Siten käy kuumeiden esiinty
essä ihmisissä, joilla on vahva ruumiinrakenne. Sel
laisia tauteja kutsutaan akuuttisiksi. Kaikki lastentau
dit ovat yleensä akuuttiset. Siinä, m issä luonto ei saa 
apua ja tauti saa parhaan osan sairaasta, jolla on 
heikko ruumiinrakenne, päättyy taistelu sairaan hävi
öön ja hän kuolee.

Potilas jolla on akuuttinen tauti, parantuu toisinaan 
ainoastaan osittain ja tauti jättää jälkeensä siemenen. 
Se ei tietystikään ole niin tuntuvaa laatua kuin itse 
sairaus oli, vaan toisinaan kuitenkin siksi voimakas, 
että se pakoittaa sairaan vuoteeseen. Kun tauti saa 
tällaisen käänteen tulee se kroonilliseksi. Siis sairas, 
jolla on keuhkokatarri, mikä on akuuttinen tauti, voi 
saada keuhko- eli rintataudin, joka on kroonillinen 
tauti.

Henkilö, joka varom attom asta kylmän veden juomi
sesta on saanut vatsataudin, jollei hän tule siitä aivan 
täydellisesti parannetuksi, saa kroonillisen vatsakatar
rin. Henkilössä, joka on kylmettynyt, ellei kylmetystä 
pian paranneta, voi tauti m uuttua kroonilliseksi nenä 
tahi nielukatarriksi. Kroonilliset taudit ovat siis useim
m issa tapauksissa seurauksena akuuttisista taudeista, 
jotka huolimattoman hoidon, huonon lääkityksen, tahi 
jonkun muun syyn vuoksi potilaan ruum iinrakennuk- 
sessa  eivät ole täydellisesti parantuneet.

Tahdom m e puhua sekä kroonillisista että akuutti
sista taudeista. Kun kysym yksessä on hyvin vähä
pätöinen tauti, tahdomme antaa teille neuvoja sen pa
rantam iseen yksinkertaisilla lääkkeillä ja menettelyta
voilla. Vaikeista ja vaarallisista akuuttisista taudeista 
tahdomme selittää ainoastaan niiden alkusyyt ja yksin
kertaisimmat lääkkeet niitä varten, sillä täm äntapaisessa 
kansantajuisessa kirjassa olisi hyödytöntä selittää ne 
täydellisesti, koska tavallinen kotilääkitsijä ei kykene 
sellaisia tauteja hoitamaan. Äkuuttisten tautien alussa 
riittää toisinaan, kun käyttää jotain yksinkertaista kuu-
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m elääkettä tahi ulostusaineita, jotka täydellisesti kar
k o ttav a t taudin. M utta niin vaarallisissa taudeissa 
kuin hermokuume, lavantauti, keltakuume, keuhko- 
katarri ja monet muut taudit, joissa potilaan henki on 
vaarassa, eivät näm ä lääkkeet hyödyttäisi ollenkaan. 
Asiain näin ollen on välttäm ätöntä kutsua taitava lää
käri apuihin.

Tilastolliset tiedot osoittavat, ja me tahdom m e te 
roittaa lukijan mieleen, että kroonilliset taudit ovat 
paljoa vaarallisemmat kuin akuuttiset. Äkuuttisissa 
taudeissa huom aa sairas, että hänen täytyy heti hank
kia apua itselleen tullakseen terveeksi, ja ollessaan 
varovainen ja nauttiessaan hyviä lääkkeitä, on hän 
lyhyen ajan, korkeintaan parin viikon kuluttua vaaran 
ulkopuolella. Useam pia ihmisiä kuolee kroonillisiin 
kuin akuuttisiin tauteihin, ja miksi? Sentähden, että 
kroonillisissa taudeissa tuskin huom aakaan mitään suo
ranaista vaaraa hengelle, ne antavat pienen tahi ei 
m inkäänlaista varoitusta ja sentähden ollaankin nii
den suhteen huolimattomia. Ne ovat kuitenkin hyvin 
petollisia ja hävittävät ihmisruumiin hitaasti, mutta 
varmasti. Sentähden tahdommekin om istaa suurimman 
osan tästä kirjasta niiden huolelliseen tarkastam iseen 
ja selittämiseen, ja jos niitä tarkasti tutkii, voi ne hel
posti huom ata ja jokainen voi ne ymmärtää. Näiden 
tautien parantam iseksi m äärääm m e sellaisia lääkkeitä 
ja annamme sellaisia neuvoja, että jokainen, joka on 
niiden tarpeessa, voi niitä helposti noudattaa. V aa- 
rallisimmissa ja harvinaisimmissa kroonillisissa tau 
deissa antaisimme sen neuvon, ettei pidä luottaa omaan 
menettely tapaansa, vaan on heti käännyttävä lääkärin 
puoleen, sillä näm ä taudit vaativat taitavan lääkärin 
apua.

Tautien oireet-
Niinkuin lämpömittari näyttää meille, miten kylmä 

tai lämmin on, ja barom eetteri eli säänennustaja sanoo



meille, koska myrsky on tulossa, sam aten tapaam m e 
mekin ruumiissamme erityisiä merkkejä, joita nimi
tämme oireiksi, ja jotka osottavat meille taudin olevan 
ruumiissamme. Oireista huomaamme, että ruum iis
samme on tapahtunut muutos. Oireet ovat luonnon 
varoitusm erkkejä, jotka täytyy ottaa varteen. Ne 
täytyy myöskin täydellisesti ymmärtää, jotta ruum is 
saisi sen avun, jota se tarvitsee ja vaatii. On erino
m aisen hyvä asia, että oireet varoittavat meitä, sillä 
m uuten laiminlöisimme ruumiimme hoidon, emmekä ko
ettaisi tehdä sitä terveeksi ja voimakkaaksi. liman 
noita varoitusm erkkejä kärsisimme paljoa enemmän ja 
elämämme lyhentyisi.

Oireiden tarkastam inen vaatii mitä huolellisinta tark 
kuutta, sillä jos lääkäri, jolta on pyydetty apua, selit
täisi väärin hänelle ilmoitetut oireet, m ääräisi hän 
myöskin potilaalle vääriä lääkkeitä. Lääkärin tulee 
myöskin tietää oireiden erilaiset suhteet toisiinsa ja 
sairasta hoitaessaan tarkasti seurata taudin kulkua.

Potilas voi ainoastaan huom ata ja ilmoittaa tautinsa 
oireet, mutta lääkärin velvollisuus on m äärätä jokaisen 
oireen arvo ja siitä päättää taudin suunta. Päästäk
seen näistä tärkeistä seikoista selville, vaaditaan lää
käriltä tarkkaa huomiota, suurta tieteellistä taitoa ja 
monen vuoden kokem usta.

Paitsi oireita tulee myöskin potilaan ruum iinraken
teen olla huolellisen tarkastuksen alaisena. Potilas on 
joko vahva tahi heikko. Lääkärin tulee tietää, onko* 
potilas ollut ennen sairaana. Hänen tulee tuntea su 
kupuoli, ikä, toim inta-ala ja tavat sekä potilaan ru u 
miin voimat.

Kipu on yksi taudin tärkeimmistä tuntom erkeistä. 
Tarkastakaam m e, mitä tällä tarkoitetaan. Täm än oi
reen tärkeys riippuu siitä, missä kohden ruum ista se  
tuntuu, sen luonne, aste, ja kuinka kauvan se kestää.

Kova ja kestävä kipu merkitsee tulehdusta her
m ossa ja sitä lähellä olevassa ruumiinosassa. Äk
kinäiset kivut, joita tuskin voi kärsiä, m erkitsevät tu 



lehdusta keuhkopusseissa ja ovat silloin tavallisesti v a 
semmalla puolella.

Kestävä ja rasittava kipu m erkitsee tulehdusta itse 
keuhkoissa ja tavallisesti on kipu silloin oikealla p uo
lella. Se on keuhkokatarrin tahi keuhkokuum een 
merkki. Täm ä oire aiheuttaa myöskin veren sylke
mistä.

Syvä ja raskas kipu on seurauksena tulehduksesta 
jossain luurangon osassa tahi suurissa jalka-, käsi- 
tahi hartialihaksissa.

Polttava kipu johtuu vatsan ja sisälmyksen limais
ten osien tulehduksesta. Äkillinen kipu, jota tuskin 
jaksaa kärsiä, johtuu usein syöpätaudista, varsinkin 
naisten rinnassa.

Tykyttävä päänsärky on usein m erkkinä sydäntau
dista, tahi viasta verisäiliössä. Kestävä päänkipu il
maisee, että verisäiliössä on liiaksi verta, mikä seikka 
johtuu heikkoudesta ja ohuesta verestä. Päänkivun 
voi myöskin saada kylmettymisestä, josta seuraa ai
vojen kutistuminen, m utta sen saa myöskin siitä, että 
ruoansulatuselim et ovat epäkunnossa, vatsan kovuu
desta tai vioittuneesta maksasta. P ään  raskaus on 
usein merkkinä aivokuumeesta. Kestävä kipu sam assa 
kohden päätä, joka kipu lisääntyy, jos koskettaa sitä 
kohtaa, merkitsee aivokuumetta, jota vastoin reum aat
tiset ja niin kutsutut lentosäryt eivät ainoastaan siedä 
kosketusta kipeään kohtaan, vaan myöskin helpoit- 
tuu särky siitä. Kestävä kipu sitävastoin osottaa tuleh
dusta elimissä. Kroonilliset taudit vatsanalustassa, reu
maattiset kuumeet, podagit ja kuppatauti panevat koko 
ruumiin epäkuntoon ja kivut siirtyvät ruum iinosasta 
toiseen.

Niiden paikkojen m issä kipu tuntuu, ei aina ta r
vitse olla taudin pesänä. Lannetaudissa esimerkiksi 
tuntuvat kivut ensin kintun taipeessa. Kroonillisessa 
m aksatulehduksessa ovat pahimmat kivut oike
assa hartiassa ja kädessä. M unuaistaudit saatta



v at tunnottom uuden sääreen, munat vetäytyvät ko
koon ja koliikkia syntyy vatsaan.
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Kieli, silmät ja  iho.
Paljon voimme päättää kielen näöstä, väristä, m uo

d o sta  ja miten se pistetään ulos suusta. Jos se on 
valkoinen, kostea ja valkean liman peitossa, m erkitsee 
se  lievää kuum eentapaista ruumiin tilaa. Jos se on 
keskeltä liman peitossa ja sivut ovat raa'an lihan nä
köiset, merkitsee se, että ruuansulatuselim et ovat epä
kunnossa. Jos se on punertava ja raa’an lihan nä
köinen tahi rosoinen ja kuiva, merkitsee se tulehdusta 
vatsan  kudoksissa. Kun kieli on pitkulainen ja terävä, 
pistetään äkkiä ulos tahi vedetään suuhun, m erkitsee 
se kiihotusta herm ostossa, vatsassa ja sisälmyksissä. 
Jos se on vapiseva m erkitsee se veren pysähtym istä 
ja halpausta.

Silmä osoittaa taudin muutoksia ja selviä merkkejä 
taudista. S isäänpainuneet silmät ilmaisevat kuihtu
mista, keuhkotautia, vatsatautia tahi koleraa. Kuu
m eessa katsotaan tällaista merkkiä hyvin vaaralliseksi 
oireeksi. Sinertävät renkaat silmien ympärillä osot- 
tavat väsym ystä ja rasitusta. Jos on limainen kalvo 
silmäluomen sisäpuolella ja silmäluomet ovat tulehtuneet 
ja kuihtuneet, voi se merkitä, että aivot ovat vahingoit
tuneet. Liian suuri silmäterä huom ataan ihmisillä, joilla 
on o :reita vatsakatarriin, aivokuum eeseen, muihin kuu
meisiin ja verenvähyyteen.

Iho. Kroonilliset tulehdukset m aksassa, vatsassa ja 
niiden lähellä olevissa elimissä antavat synkät kasvo
jen piirteet ja silmät tulevat himmeiksi, iho kellertä
väksi ja potilaan liikkeet veltoiksi. Keuhkotaudin ta 
pauksissa taas on iho puhdas ja kirkas, väliin punertava, 
väliin kalpea, mieli on tavallisesti hilpeä, silmät kirk
kaat ja loistavat, mikä on seurauksena siitä kuumeen- 
tapaisesta tilasta, jossa sellainen sairas tavallisesti on.



Epäselvät oireet. Toisinaan tapahtuu, että potilas 
tulee lääkärin luo ja sanoo: M inä kysyin neuvoa siltä
ja siltä lääkäriltä, hän ei antanut minulle minkäänlaisia 
rohtoja, vaan käski minun mennä työhön, sillä minua 
ci muka vaivannut mikään. M utta joka tapauksessa 
tiedän olevani sairas. Tällainen sairas on huom annut 
itse varoitusm erkit, vaan se lääkäri, jolta hän pyysi 
apua, ei ole ym märtänyt tahi huolimattomuuden tähden 
ci ole onnistunut m äärääm ään hänen tautinsa oireita. 
Me puolestamme emme usko, että henkilö, jonka täy
tyy kovalla työllä ansaita elatuksensa, tahtoisi käydä 
laiskana ja m enettää palkkansa, jollei hänessä olisi 
minkäänlaista vikaa. Oireiden tarkan kyselemisen, 
huolellisen tutkimuksen ja tarkastuksen jälkeen ta 
paamme tällaisissa tapauksissa aina tauteja, jotka joi 
lakin merkillisellä tavalla ovat piiloutuneet ruumiiseen.
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Toimi-ala.

On aivan luonnollista, että henkilön toimi-ala ja 
ammatti vaikuttavat suuresti hänen- terveydentilaansa.

Tavallisesti sanotaan että kova työ raittiissa il
m assa on terveydeksi, mutta täm ä väite on m onessa 
suhteessa vallan väärä. Tilastolliset tiedot osoittavat, 
että maanviljelijä joka ainoastaan johtaa työtä tiluk
sellaan, vaan joka itse ei suoranaisesti ota osaa ty ö 
hön, elää kauvemmin kuin mikään muu kansanluokka. 
Seuraavat järjestyksessä ovat: papit lakimiehet, lääkä
rit ja opettajat Näitä seuraavat järjestyksessä soitta
jat, sanomalehtimiehet, arkkitehdit, rakennusm estarit, 
kauppiaat ja liikemiehet, jonka jälkeen vasta viimei
sessä rivissä tulevat teurastajat, ajonrehet, katukaup
piaat ja tavalliset ammattilaiset ja kovan työn tekijät 
Viimeisinä tulevat tehtaan työmiehet.

Ei ole minkäänlaisia tilastollisia tietoja niistä työ
miehistä, jotka tekevät kovinta työtä, niinkuin raudan-
Terveyden opas — 2.
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sulattajista, kivenhakkaajista ja työmiehistä hiili-, ku
pari-, tulikivi- ja elohopeakaivoksissa tahi henkilöistä, 
jotka tekevät työtä m ärissä ja kosteissa paikoissa, kai
vavat m aata tai tekevät m uuta senkaltaista työtä.

Täm än kirjan tekijän monivuotinen kokem us suu
remmista sairashuoneista, joissa hän on ollut joka päivä 
kaikenlaisten työmiesten kanssa tekemisissä, tuli sii
hen päätökseen, että tällaisten työmiesten työkyvyn 
voi laskea kestävän 15:sta 25:een ikävuoteen, mutta 
moni menehtyy jo paljoa aikaisemmin.

Ylimalkaan voimme sanoa, että ne, jotka tekevät 
henkistä työtä, saavuttavat pitemmän ijän kuin ne, 
jotka tekevät ruumiillista työtä. Täm ä riippuu siitä, 
että kova työ turmelee tahdonlujuuden ja ruumiin vas- 
tustusvoim an, johtuen siitä, etteivät työmiehet saa aina 
tarpeellista ja kunnollista lepoa eikä ravintoa. Sitä
paitsi ovat tällaiset henkilöt enemmän kuin muut alt
tiina huonolle ilmanvaihdolle, epäterveellisille’ paikka
kunnille, kosteille, kylmille huoneille tahi myrkytetylle 
ilmalle, joka aina lyhentää elämää. On kyllä totta, 
etteivät kaikki ihmiset voi tehdä sam anlaista työtä, 
m utta ne tuhannet henget, jotka vuosittain tällä tavalla 
uhrataan maan työväestöstä, ovat jotakin, jolle ei ole 
annettu tarpeeksi arvoa, ja jota eivät ne tuhannet ole 
käsittäneet, jotka elävät ylellisyydessä ja laiskuudessa 
nauttien työväen työn hedelmistä.

Ne työt, joissa suurin osa ruumiin lihaksia on liik
keessä, pitävät terveyden parhaiten voimassa. H enki
löt, jotka ainoastaan aivoillansa työskentelevät, tarvit
sevat enemmän ruumiin liikuntoa kuin muut, jotta voi
sivat säilyttää terveytensä.

Heikkojen tulisi karttaa työtä, joka jo itsessään on 
vaarallinen terveydelle, ja ainoastaan voimakkaiden 
tulisi käydä sellaiseen työhön käsiksi, mutta näiden
kin tulisi niin usein kuin mahdollista vaihtaa työtä. 
Ei mikään ihmisruumis esim. kestä kauvan työntekoa 
elohopea- ja tulikivi-kaivoksissa, Ni.den, joiden olo
suhteiden pakosta täytyy työskennellä tällaisilla työ
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mailla, tulisi tuontuostakin jättää tuo työ joksikin aikaa. 
Nämä ihmiset ja muutkin jotka kärsivät epäterveelli
sestä ja vaarallisesta työstä, voisivat tehdä paljon 
omaksi hyväkseen, tuhoamalla ne vaaralliset seurauk
set, joita sellainen työ tuo mukanaan. Niiden, joiden 
työ pakoittaa heidät istumaan koko päivän, tulisi teh 
dä sellaisia ruumiinliikkeitä, joita heillä ei ole työssään. 
Säännöllisesti tulee käydä kävelyllä raittiissa ilmassa, 
uida ja tehdä muita ruumiinliikkeitä, jotka vastustavat 
paikalla istumisen pahoja seurauksia. Henkilöiden, joi
den täytyy olla jaloillaan koko päivän, tulisi m aata tahi 
istua vapailla hetkillään niin paljon kuin mahdollista. 
Henkilöiden, jotka tekevät pientä ja hienoa työtä koko 
päivän, tulee työn lopetettuaan rasittaa silmiään niin 
vähän kuin mahdollista.

Surkeaa on sanoa se totuus, että mikäli sivistys 
edistyy, sikäli velvollisuutemme tulevat •monipuolisem
miksi ja työmiehen tehtävät käyvät yhä vahingollisem
miksi hänen terveydelleen. Elantotarpeiden yhä kohoa
vat hinnat pakoittavat hänet tekem ään työtä useamman 
tunnin päivässä ansaitakseen toimeentulonsa. Emme 
ollenkaan liioittele, jos sanomme, että kaksi kolmatta 
osaa niistä ammateista, joissa työmiehen täytyy tehdä 
työtä, ovat epäterveellisiä hänelle. Siten esim. kärsi
vät räätälit, suutarit, kankaankutojat, kellosepät, kulta- 
sepät ja kirjanpitäjät paikalla-isturaiseläm ästään, jota 
heidän on pakko viettää. He eivät saa tarpeeksi rai
tista ilmaa keuhkoihinsa, josta johtuu, ettei veri ole 
puhdasta ja heidän sisimmät elim ensä tulevat yhteen 
sullotuiksi, ja siitä seuraa vatsatauteja, tukkeutum isia, pe
räsuolen haavoille tuleminen ja herm ottom uus, jonka li
säksi he ovat keuhkotaudin tuhoaville oireille suuresti alt
tiina. Naiset, jotka työskentelevät teh taissa tahi ovat 
ompelijoita, kärsivät epäsäännöllisistä kuukautisista, 
valkojuoksuista, ja jos he ovat naim isissa, ovat lapsen- 
synnytykset hyvin vaikeita ja kipua tuottavia.

Henkilöt, joiden täytyy olla jatkeilla kaiken päivää, 
kuten kirjaltajat, maalarit, muurarit, sepä t, viinurit j. n. e.,
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saavat tavallisesti kärsiä lihaksien vavistuksesta ja 
muista lihastaudeista, suonten katkeilemisesta, tu rvon
neista käsistä  ja jaloista ja sääri haavoista. Heidän 
tulee istua niin usein kuin mahdollista ja käyttää hie
rontaa ja kuumia jalkakylpyjä joka päivä. Veren kier
tokulku on samaten tällaisilla ihmisillä hyvin huono, 
sillä sydän ei jaksa panna kaikkea verta tasaiseen liik
keeseen ja yllämainitut taudit ovat siitä seurauksena.

Lihasten liikarasitus miehillä, jotka tekevät kovaa 
työtä, heikontaa koko ruumiin. Moni väärinkäyttää 
voimiaan tekemällä työtä liian monta tuntia päivässä. 
Heidän ruumiillaan ei ole tarpeeksi voimaa eikä tilai
suutta, ottaakseen takaisin tämän menetetyn voiman. 
Tällaiset m iehet tulevat pian huomaamaan, että he ovat 
m enettäneet terveytensä, ja koska he sitäpaitsi ovat 
pakoitetut tekem ään työtä kaikenlaisessa ilmassa, emme 
kummastele, että suurin osa heistä menehtyy. A ino
astaan kaikista vahvimmat ruum iinrakenteet voivat kes
tää tällaisia töitä.

Silmien liiallinen rasitus on tavallinen kirjanpaina
jilla, kaivertajilla ja kellosepillä, sitäpaitsi on lukem at
tomia ammatteja, joissa työmiesten silmät ovat alttiina 
tomulle ja lialle, joka on silmille hyvin vahingollista. 
Tällaisissa paikoissa tulisi aina käyttää silmälaseja työn 
ajalla suojellakseen silmiä kaikenlaiselta tomulta ja va
paahetkinä tulisi silmien levätä mahdollisimman paljon. 
Henkilöitä, jotka tekevät työtä kuumissa paikoissa, 
vaivaa tavallisesti veren kokoontuminen päähän. S e l
laisia ovat lämmittäjät, lasinpuhaltajat, raudansulatus- 
tehtaiden työmiehet, keittäjät j. n. e Tavallisesti on 
sellaisissa paikoissa ilma sekä huonoa, että liian kuu
maa. Vertigo, päänsärky ja aivokuume ovat tavallisia 
seurauksia tällaisesta työstä. Reumatismi on aivan 
yleinen tauti tällaisilla työmiehillä, sillä he saavat sen 
siitä, että ovat liian suuren ilmanvaihdon alaisina ja 
aina alttiina kylmettymiselle. Sellaisilla työmiehillä tu 
lisi olla hyvin pitkät työn väliajat levätäkseen. Tiheät 
kylvyt, varsinkin kesällä, ovat aivan välttäm ättöm ät.
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Väkevää kahvia ja viinaa tulee tällaisten miesten vält
tämättömästä karttaa. P aras juoma janon sam m uttam i
seksi kuitenkin on kylmä ja laimea teevesi.

Huono, tomun kyllästyttämä ilma joka tapauksessa 
eniten tuo tauteja työväestön keskuuteen. Mylläri, 
leipuri, kaivostyömies, kivenhakkaaja, kutoja, puuseppä, 
kipsityömies ja kalkin valmistaja ovat eniten täm än 
vaaran alaisia. Rättien kokooja, tupakkatehtaan työn
tekijä ja ne, jotka tekevät työtä tärkkelitehtaissa, ja 
metallinkiilloittajat, kaikki nuo saavat myöskin kärsiä 
sentähden, että heidän täytyy hengittää keuhkoille kuu
lumattomia aineksia. Nämät tom uainekset m enevät 
keuhkojen pienimpiinkin osiin ja vaikuttavat siellä ä r
sytystä. Niitä ei voi millään tavalla poistaa keuhkoista, 
jos ne kerran on sinne saatu. Tomun kokoontum inen 
keuhkoihin lisääntyy vuosi vuodelta ja sairaan tila tu 
lee  yhä pahemmaksi. Hengenahdistus on hyvin taval
linen tauti tällaisilla työmiehillä ja moni saa verensy- 
lyn ja muita keuhkotaudin oireita. Työm iesten tulee 
olla hyvin varovaisia terveytensä suhteen. Jos pahoja 
oireita esiintyy, tulee heidän heti kääntyä taitavan lää
kärin puoleen, kysyäkseen neuvoja asiassa. Tällaisissa 
tapauksissa on työn vaihtaminen usein aivan välttäm ä
töntä, ainakin vähäksi aikaa, jollei ainaiseksi. Paljon 
voidaan kuitenkin tehdä välttääkseen näitä pahoja seu
rauksia, käyttämällä n. k. repiraattoreja eli hengityksen 
suojelijoita, jotka suojelevat suuta ja nenää ja sillä ta» 
valla estävät tomun pääsem ästä keuhkoihin.

Paljon voisimme puhua vaaroista, joille työm iehet 
ovat alttiina, m utta tilan puutteen takia emme voi niitä 
niin tarkoin selittää. Henkilöt, jotka tekevät työtä teh
taissa, joissa valmistetaan lyijyesineitä, saavat tavalli
sesti kärsiä lyijykoliikista, vatsan löysyydestä ja veren 
pysähtym isestä ruumiissa, joka tuottaa kipua koko ruu
miille, varsinkin vatsan alustalle ja selkärangalle- Ku
pari- ja arsenikkityöntekijät saavat kärsiä kaikenlaisista 
ruuansulatuselinten taudeista ja niitä seuraavista vai
keista kivuista.
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Ruumiin li ikkeet  ja hieronta-

Jonkinlaiset ruumiinliikkeet ja harjoitukset ovat t e r 
veydellemme aivan välttämättömät. M eidän tulee liik
kua ja antaa ruumiillemme voimaa, jos tahdomme säi
lyttää terveytem m e ja saavuttaa pitkän ijän. M eidän 
olem assaolom m e perustuu liikkeisiin, sillä kaikki ne 
tuhannet, niin kiintonaiset kuin juoksevatkin osat, joista 
ihmisruumis on kokoonpantu, ovat alituisessa liikkeessä. 
Veri virtaa lakkaam atta suonissamme, ja ne osat, joista 
ruumiimme on muodostettu, kuten veri, keuhkot, sy
dän, ruuansulatuselim et ja hikirauhaset, ovat kaikki 
rakennetut liikkuviksi, ja sen tähden, että ne aina ovat 
liikkeessä, on meidän olemassaolomme m ahdollinen.^

Täm än liikunnon tapaam me joka paikassa ruum is
tamme. Tunnettua on, että kun itse olemme liikkeessä, 
tulevat myöskin elimemme kiihotetuiksi vilkkaampaan 
liikkeeseen; sen tähden ovatkin ruumiinharjoitukset 
välttäm ättöm ät terveydellemme, sillä lihaksien liikkei
den kautta tulee veri puserretuksi kiivaampaan kier 
toon elimissämme. Kaikkien lääkkeiden ainoana ta r
koituksena on tasoittaa tätä veren kiertokulkua ja au t
taa luonnon lyötä.

Milloin vapaaehtoiset liikkeet raajoillamme ovat k i
vun tahi sairauden takia mahdottomat tehdä voidaan 
toisilta henkilöiltä saada apua tässä auttamaan luon
non työtä. H ierontaa eli m asaasia m ääräävät lääkärit 
hyvin usein lieventämään reumatismin ja muiden tus
kallisten tautien aiheuttam aa kipua. Samalla tavalla 
käytetään hierom ista hyvin usein maksalle ja suolis
tolle kiihoittaakseen näm ät elimet suurem paan liikkee
seen. M yöskin muille elimille tehdään samalla tavalla. 
Hierominen on hyvin vanha parannustapa, ja monet 
sivistym ättöm ät kansat katsovat sen vieläkin ainoaksi 
tautien parannuskeinoksi. Jo vanhat kreikkalaiset ja 
room alaiset tunsivat täm än parannustavan. Niinkuin
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kaikkien muidenkin lääkitsem istapojen täytyy sen, jotta 
se olisi joksikin hyödyksi, olla taitavan lääkärin val
vonnan alaisena.

Ruumiin harjoitus.

Lukija ehkä ajattelee, että tällaisen aineen selittä
minen ei täm äntapaisessa kirjassa ole miksikään hyö
dyksi. Eivätkö useimmat niistä, joita varten täm ä kirja 
pääasiallisesti ori kirjoitettu, ole ruumiillisen työn tek i
jöitä, jotka otsansa hiessä ansaitsevat leipänsä? Se on 
kyllä totta, vaan totta on myöskin se, että suurin osa 
työväestöstä on pakoitettu tekem ään yksipuolista työtä^ 
ja olkoonpa se mitä tahansa, on se aina sellaista, että 
ainoastaan osa ruumiin lihaksista kehittyy muiden lihak
sien kustannuksella.

Aikaisemman lapsuutemme ajan saamme aina ta r- ' 
peeksi ruumiinliikkeitä, jotka ylläpitävät terveyttämm e, 
sillä lapset hyppivät ja leikkivät sangen paljon. Tul
tuaan vanhemmiksi eivät lapset saakaan enään niin 
paljon ruumiinharjoitusta kuin mitä he tarvitsevat, sillä 
he alkavat koulunkäynnin, jolloin he saavat istua nel
jästä kuuteen tuntiin päivässä. Kaupungissa asuvat 
lapset eivät m yöskään saa talvella tarpeeksi ruumiin- 
harjoituksia raittiissa ilmassa. Lihasten liikkeet on p a
ras keino auttam aan veren kiertokulkua, mikä on aivan 
välttäm ätöntä sulattaakseen ravintoaineet, jotka sekoit
tuvat vereen ja antavat ruumiille voimaa. Jos veren
kierto on hidas tahi epäkunnossa, tuottaa se heikko
utta ja tauteja ruumiiseen. Sen tähden onkin kevät se 
aika, jolloin lääkärillä on eniten työtä, sillä pitkän ta l
ven kuluessa ovat lapset, varsinkin ne, jotka asuvat 
kaupungeissa, olleet liian pitkän ajan seinien sisäpuo
lella.

Kuten jo olemme selittäneet, antavat ruumiinliikkeet 
voimaa. T arkastakaa sepän käsivartta, niin näette, 
miten vahvat lihakset siinä on käden alituisesta käyt-



tämisestä. Henkilö, jonka täytyy pitemmän ajan kantaa 
kättään siteessä, huom aa pian, miten heikoksi ja voi
mattomaksi se tulee.

Sellaiset henkilöt, jotka tekevät työtä uiko- ilmassa, 
kuten maanviljelijä, kadunlakasija, ajaja j. n. e., ei
vät tietenkään tarvitse niin paljon ruumiinliikkeitä kuin 
ne, joiden täytyy kaiken päivää istua huoneessa ja teh 
dä työtä. Sellaisten henkilöiden tulee etupäässä kat
soa, että he saavat tarpeeksi unta ja lepoa. Ne, jotka 

tek ev ä t työtä huoneessa, niinkuin räätälit, suutarit, si- 
karintekijät, kellosepät, kultasepät j. n. e., tarvitsevat 
joka päivä virkistävän kävelyn raittiissa ilmassa ja niin 
paljon kuin mahdollista tulee heidän harjoittaa ruumiinsa 
voimia, jos tahtovat saavuttaa pitkän ijän. P aras ruu
miinliike on kävellä raittiissa ilmassa, sillä sen kautta 
tulee jokainen lihas ruumiissa liikkeeseen ja tekee teh
tävänsä paremmin. Kun kävelette raittiissa ilmassa, niin 
hengittäkää hyvin syvään ja pitäkää rintakehänne niin 
korkealla kuin mahdollista, jotta raitis ilma pääsee keuh
kojen jokaiseen sopukkaan. M onta muuta keinoa ruu
miin harjoitukseen on sille, joka niitä tarvitsee. Voi- 
misteluvälineitä kotia varten voidaan ostaa hyvin hal
vasta hinnasta. Nämä voimistelutelineet ovat aivan 
erinomaisia juuri rintalihaksien vahvistamiseksi. Pol
kupyörällä hiljaa ajaminen on myös varsin virkistävää. 
Pallopelit ja muut ulko-ilmaurheilut ovat hyvin sopivia, 
sillä otettaessa osaa tällaisiin vrheiluihin, eivät ainoas
taan lihakset kehity, vaan myöskin aivot pidetään silloin 
työssä ja estetään huonoista ajatuksista. Urheilun jäl
keen jää mieli hilpeäksi ja terveeksi, m 'kä on erittäin 
tärkeätä hyvän terveyden säilyttämiselle. Niille, jotka 
asuvat järvien, virtojen tahi merien lähellä, on juuri 
kylpeminen ja uiminen erinomainen ruumiin harjoitus 
ja samalla huvi. Täm ä urheilu on sekä miehille että 
naisille yhtä suuriarvoinen. M uutam at varokeinot ovat 
kuitenkin uimisessa välttäm ättöm ästi huom ioonotettavat 
U idessa tulee uida ja olla liikkeessä niin paljon kuin 
mahdollista, eikä saa seisoa hiljaa vedessä, sillä sen
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kautta voi hyvin helposti kylmettyä. M uistakaa aina, 
että hyvin kehittynyt ruumis on välttäm ätön, jos tah
dotte säilyttää hyvän terveyden. Moni on kuollut ai
noastaan sen tähden, ettei hänellä ole ollut tarpeeksi 
ruumiinliikettä ja että hän sitä paitsi on laiminlyönyt 
yksinkertaisemmatkin terveysopin säännöt. Toiset ih
miset ovat välinpitäm ättömät tahi suorastaan laiskat 
pitääkseen ruumiinsa suorassa ja luonnollisessa asen
nossa. T ästä  seuraa, että olkapäät tulevat pyöreiksi, 
ja he näyttävät paljoa vanhemmilta kuin mitä he todel
lisuudessa ovat, ja sitä paitsi vahingoittuu heidän sel
kärankansa. Lapsia pitäisi kovasti varoittaa käym ästä 
tahi istum asta huolimattomasti koulussa ja kotona, sa
moin tulisi heitä varoittaa istum asta kum artuneina kir
jojensa yli, sillä se on myöskin silmille vahingollista.
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Ilmaston vaikutukset.

Jokainen tietää, että ilmastolla on varsin suuri vai
kutus ihmisen terveyteen. Henkilöt, jotka m atkustavat 
äkkiä tasaisesta ilmanalasta kuumempiin seutuihin, jou
tuvat siellä helposti kuumeiden uhriksi- Vähemmän 
vaarallisen ilmanalan m uutoksesta johtuva tauti on nais
ten epäsäännölliset kuukautiset heidän tultuaan maahan, 
joka on kaukana heidän om asta m aastaan. K uukau
tiset lakkaavat toisinaan moneksi kuukaudeksi, jopa 
joskus kokonaiseksi vuodeksikin. Täm än asian kor
jaaminen on aivan välttäm ätöntä, sillä siitä voivat muut 
elimet vahingoittua, varsinkin hermosto ja keuhkot. 
Käyttämällä sopivia lääkkeitä voidaan epäkohta kui
tenkin poistaa

Toisinaan on ilmanalan m uutos välttäm ätöntä, jotta 
sairas saisi terveytensä takaisin. Täten on ilmanalan 
vaihtaminen erinom aisen hyvä heikkohermoisille ihmi
sille. Sellaisille ihmisille, joilla on keuhkotauti, on il
manalan m uutos hyvin suurimerkityksellinen heidän pa-



rantum iseensa nähden. Tahdom m e puhua näistä asi
o ista enemmän kun tulemme siihen lukuun, jossa 
puhutaan keuhkotaudeista. Henkilö, jota vaivaa ma
laria, voidaan ainoastaan siten kunnollisesti parantaa, 
e ttä  hän m uutetaan ilmastoon, jossa tällaista tautia ei 
esiinny.
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Rokotus

Rokotus, jota niin yleisesti käytetään suojeluskei- 
nona isoarokkoa vastaan, on meidän käsityksem m e 
m ukaan syynä moneen hyvin vakavaan epäjärjestyk
seen ihmisen terveydessä ja vuosia kestäviin tauteihin. 
Moni lääkäri ei hyväksy tätä suojeluskeinoa ollenkaan, 
m utta me emme ole aivan niin jyrkästi sitä vastaan. 
Omasta kokemuksestamme ja ottamalla selkoa muiden, 
samalla alalla toimivien lääkärien huomioita ja koke
muksia, olemme tulleet siihen päätökseen, että roko
tuksella m uutam issa kohde n on hyvin vaaralliset seu
raukset. Siten esim. ei koskaan pitäisi rokottaa lasta, 
jonka vanhemm at tahi vanhempien vanhemm at ovat 
kärsineet tahi kuolleet keuhkotautiin tahi muihin verl- 
tauteihin. Näin kerran pienen, kalpean, keuhkotauti
sista vanhemm ista olevan tytön, joka rokotettiin. Heti 
rokotuksen jälesfä sai tyttö keuhkotulehduksen ja mu
nuaistaudin ja hän oli sen jälkeen m onta viikkoa 
elämän ja kuoleman vaiheilla. Siitä saakka on hän 
näyttänyt olevan muita sam anikäisiä lapsia ym m ärryk
sen puolesta jälessä. Täm ä o softaa, miten rokottam i
nen tuhoaa henkisesti toivehikkaan lapsen. Voisimme 
mainita monta muuta esimerkkiä, joissa rokottam inen 
on vaikuttanut vahingollisesti paljoa vanhempiin lap
siin, kuin mitä äskenmainiitu oli. Sellaiset vanhemmat, 
jodia on tilaisuus kysyä taitavalta lääkäriltä neuvoa 
asiassa, ovat tosiaankin onniteltavat. Lapsia, jotka 
■ovat kivuloisia ja heikkoja, ei pitäisi koskaan rokottaa,



sillä siitä voi koitua hyvin vaarallisia seurauksia. Jos 
kokenut lääkäri m äärää lapsen rokotettavaksi ja siihen 
ei tartu  rokotus, osottaa tämä lapsella olevan hyvän 
terveyden, eikä hän siis tarvitse tätä suojeluskeinoa.
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Köyhyys ja rikkaus

Tehtyjen laskelmien m ukaan elävät rikkaat 12 
vuotta kauvemmin kuin köyhät. Jos rikas sitävastoin 
joutuu laiskuuden ja kevytmielisen elämän uhriksi, 
mikä usein on rikkauden seurauksena, voi hän hyvin 
helposti saada kaikenlaisia tauteja. A inoastaan ken 
elää ym m ärtäväistä ja luonnollista elämää, olkoon hän 
sitten rikas tahi köyhä, voi elää pitkän ja onnellisen 
elämän. Keskikansanluokka on tässä tapauksessa on
nellisin. Se ei ole kiusauksille niin suuressa m ää
rässä alttiina kuin rikkaat ja sillä on tarpeeksi varoja 
elääkseen hyvin, syödäkseen hyvää ravintoa, pukeu- 
tuakseen kunnollisesti ja hankkiakseen itselleen kaikki 
ne varokeinot, joita tarvitaan terveyden suojelemiseksi. 
Koska ihminen ei voi ottaa muuta m ukaansa hautaan 
kuin hyvän maineensa ja nimensä, tulee hänen olla 
elämässään onnellinen ja nauttia niistä hyvyyksistä, 
joita elämä tarjoo. Ne huolet, joita rikkaus tuo mu
kanaan, ovat sekä suuret että raskaat. Rikkaus tekee 
toiset ihmiset nyrpeiksi ja itsepäisiksi ja saattaa hei
dät heittämään pois kaiken ihmisellisen jalouden ja hy
vyyden. Rikkaalla on yhtä paljon tauteja kuin köy
hälläkin, eikä näiden tautien eroitus ole läheskään niin 
suuri kuin ylimalkaan luullaan.

Että jotkut köyhät kuolevat sen tähden, ettei heillä 
ole tarpeeksi ravitsevaa ruokaa ja hoitoa, on kieltäm ä
tön totuus, mutta totta on myöskin, että moni ihmi
nen kuolee ylensyömiseen, vaan vieläkin useam m at 
kuolevat väkijuomien nauttimisen seurauksista. Että 
kova ja ylenm ääräinen työ on syynä useamman köy
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hän kuin rikkaan kuolemaan, on totta, ja kuitenkin ne 
huolet, joita rikkaalla on, niinkuin aavistus, että hän 
jonakuna päivänä voi m enettää rikkautensa ja hänen 
täytyy kuolla köyhänä ja kurjuudessa, antavat hänelle 
usein sellaisen pelon, josta köyhällä ei ole aavistus
takaan. Köyhä voi olla aina kylmäverinen kaikenlaisiin 
muutoksiin nähden, jota vastoin ne ovat rikkaalle alitui- . 
sena suruna ja täten heikontavat hänen terveyttään.

Tullaksemme nyt vaatetukseen on kyllä totta, ettei 
monella köyhällä ole tarpeeksi vaatteita, joilla hän voisi ' 
suojella itseään talven pakkasta ja kesän kuumuutta j 
vastaan. Vaan tarkasta rikkaita, heidän joukossaan 
esiintyy yhtä paljon kärsimyksiä ja tauteja, vaikka se ; 
onkin seurauksena kevytmielisestä ja orjam aisesta muo- > 
tien seuraam isesta. Jos köyhä onkin usein väsynyt i 
päivän kovasta työstä, on hänen mielialansa kuitenkin j 
paljon iloisempi ja om atuntonsa puhtaampi kuin mo- j 
nen rikkaan, jonka päivä on vietetty laiskuudessa, ja  j 
jolla ei ole m inkäänlaista todellista iloa, joka antaisi j 
hänen elämälleen viehätystä. Olkoon työmiehen työ ] 
kuinka halpa-arvoista tahi yksinkertaista tahansa, hän , 
voi aina sanoa sam at sanat kuin Rooman keisari Ti- j 
berius sanoi: »Olen tehnyt tänään hyötyä sekä itsel- ,
leni että muille, enkä ole siis turhaan kuluttanut päi- 
vääni.» Tuo rikkaiden keskuudessa niin tavallinen j 
laiskuus tuo mukanaan sietämättömän sekä ruumiillisen j 
että henkisen väsym yksen ja on usein syynä hermo- 1 
heikkouteen. j

f

Mielenliikutukset [
r

Tyytyväisyys ja puhdas omatunto on parem pi kuin 1 
kaikki maailman rikkaudet. Rahapohatta, jonka aja- \ 
tukset päivällä ja unet yöllä liikkuvat ainoastaan kul- k 
lassa ja siinä miten hän voisi enemmän sitä saada, ei 
voi olla onnellinen, ja onnellisuushan on yksi tärkein» e
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tilistä ehdoista, jotta ihmisellä olisi hyvä terveys. Su
rut ja huolet ovat tautien hyvinä lähteinä, ne saattavat 
verenkierron ja hermoston epäjärjestykseen ja ne tap 
pavat ihmisen yhtä hyvin kuin itse tautikin. Te ky
sytte ehkä, miten meidän tulee välttää suruja?

Kuinka voi äiti, joka odottaa yhtä suuta lisää 
maailmaan elättääkseen, olla huoleton? Kuinka voi ra 
kastava äiti, jolla on sairas lapsi, olla huoleton? M i
ten voi työmies, joka on pantu pois työstä, ja jolla ei 
ole säästöä huomisen päivän varalle, olla muuta kuin 
huolissaan? Miten voi liikemies, joka on myynyt ta 
varansa velaksi ja huomaakin, etteivät velalliset voi
kaan m aksaa hänelle velkaansa, ja oivaltaa olevansa 
vararikon partaalla, tuntea itsensä muuta kuin onnet
tomaksi? Kuinka voi lääkäri, jolla on m onta potilasta, 
jotka kaikesta huolellisuudesta huolimatta eivät tule 
terveiksi hänen toivom uksensa mukaan, olla m uuta 
kuin huonolla tuulella? Voisimme täydentää täm än 
kuvan monella esimerkillä, josta tulee siihen johtopää
tökseen, ettei monia suruja ja huolia voi välttää. 
Mutta tässä, niinkuin m onessa m uussakin asiassa p i
tää paikkansa lauseparsi: parempi välttää kuin kärsiä. 
Ajattelemalla asioita paremmin, voidaan monta surua 
välttää, mutta mitä tulee meidän tehdä, jos suru kai
kesta huolimatta tarttuu meihin? Vastaam m e siihen: 
ajatelkaa tuota surua silloin niin vähän kuin m ahdol
lista, sillä tällainen ajatteleminen vain myrkyttää mielen 
ja tekee ihmisen kykenemättöm äksi hallitsemaan huoli
aan.

Äiti, joka on tullut ikävyyksien ja huolien tähden 
sairaaksi, on hyvin huono hoitaja sairaalle lapselleen 
tahi miehelleen. Mieli, joka on lannistunut vastoinkäy
misten tähden, ei voi enää voittaa vaikeuksia. P itä
kää mielenne niin paljon kuin mahdollista vapaana 
vastenmielisistä ajatuksista. Ajatelkaa muita asioita, 
kuin omia huolianne, niin voitte paljoa paremmin 
vastustaa vastoinkäym isiä, jotka teitä kohtaavat. M itä 
ette voi parantaa, se teidän täytyy kestää. Aurinko



ei aina ole pilven takana, vaikeudet, jotka joskus näyt
tävät vuoren korkuisilta, häviävät yön aikana.

Kun miehet m enevät naimisiin, kuvittelevat he jon
kun viikon kuluttua mielessään tehneensä suurimman 
erehdyksensä maailmassa menemällä naimisiin. Hei
dän ei pitäisi huolehtia, sillä kaikki kääntyy kyllä hyvälle 
tolalle, jos heiilä vaan on malttia odottaa. Harm itte- 
lemme usein asioiden tähden, jotka meihin eivät ol
lenkaan kuulu. Väliin kuvittelemme mielessämme, että 
koko maailma pysähtyy seatähden, että olemme saa 
neet jonkun ikävyyden.

Meillä on tässä maailm assa monia pieniä ikävyyk
siä, jotka, jollemme niitä surisi, eivät ollenkaan koskisi 
meihin. M onta vuotta sitten, kun tämän k rjan tekijä 
alkoi tutkia lääketiedettä, oli hänellä monta potilasta, 
jotka m akasivat lapsivuoteessa. Ei ainoallakaan näistä 
naisista ollut tarpeeksi vaatteita suojellakseen itseään, 
sitä vähemmin oli heillä vaatteita, joihin olisivat kää
rineet tulevat pienokaiset; sitäpaitsi olivat useimmat 
ilman ruokaa. Omaksi onnekseen olivat he aivan h u o 
lettomat. Lääkäri hankki pienokaisille vaatteita ja a r
meliaat ihmiset auttoivat noita naisia pienillä raha- 
avuillaan, jotta he saivat itselleen ruokaa. Äivan var
m aan olivat näm ät naiset yhtä onnelliset, kuin sellai
set, jotka olivat parem m issa olosuhteissa.

Sangen monella ihmisellä on se paha tapa, että he 
m urehtivat ja huolehtivat kaikenlaisista asioista, joita 
tapahtuu, olkoonpa heillä siihen syytä taikka ei. Jos 
heiliä on pieni vastoinkäyminen, suurentavat he sen 
sadoin kerroin. He eivät ole onnellisia, ellei heillä ole 
suruja, ja useimmat heidän vastoinkäym isistään johtu
vat m ielikuvituksesta tahi voivat myöskin olla laina
tut. Jos he joskus tulevat sairaiksi, ovat he silloin 
aina sairaam m at kuin muut ihmiset sentähden, että 
he liiaksi surevat tuo ta sairauttaan. Surem isesta on 
hyvin vahingolliset seuraukset hermostolle ja ruuansu
latukselle, se tuottaa päänkivistystä, vieläpä reum atis
mia ja sydäntautiakin. M urehtiminen on useimmissa
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tapauksissa syynä tauteihin, ja jokaisen tulisi väittää 
sitä näin paljon kuin mahdollista.

M uita mielenliikutuksia, jotka ovat vahingolliset 
ihmisen terveydelle, ovat kostonhimo ja halveksiminen. 
Nämä pahat ovat myöskin vahingolliset ihmisen si
veelliselle luonteelle. Henkilöllä, joka on kostonhi
moinen, ei ole koskaan sitä tasaista ja lempeää mielia
laa kuin hyvänluonteisella ihmisellä. Hänen herm ostonsa 
on aina k iiho te tussa tilassa ja siitä kärsii koko hänen 
ruumiinsa. Kasvojenpiirteet vääristyvät ja m uuttuvat, 
eikä hän koskaan tunne olevansa tyytyväinen. Ihmi 
set, jotka kohtaavat tällaisen henkilön, tuntevat häntä 
kohtaan vastenmielisyyttä. Kosto olkoon kuinkakin 
ihanaa, m utta se täytyy ihmisen jättää Luojan teh tä
väksi. Kostonhimoinen ihminen saa tavallisesti kärsiä 
enemmän kuin hänen uhrinsa

Saidat, itsepäiset ja kunnianhimoiset ihmiset saavat 
harvoin nauttia hyvää terveyttä. Heidän eläm änsä 
pääm ääränä on ainoastaan yksi asia, ja se on saada 
itselleen kaikki se aineellinen hyvä, mikä tulee heidän 
tielleen, olkoonpa se sitten rahaa, ruokaa tahi mitä 
maallista tavaraa tahansa. Vaikka he siinä kuinkakin 
hyvin onnistuisivat, ovat he kuitenkin aina tyytym ättö
miä, sekä itseensä että koko maailmaan. He eivät 
koskaan saa tarpeekseen. Tällaiset ihmiset ovat lää
kärin potilaista eniten turmeltuneet. Sairaina ollessaan 
he lupaavat kaiken kultansa saadakseen takaisin te r
veytensä, jonka hoitamisen he niin kevytmielisesti ovat 
laiminlyöneet, m utta pitävät joka tapauksessa kiinni 
aarteistaan, joita he niin kauvan ovat jumaloineet, ja 
joiden kokoam iseen he ovat uhranneet koko elämänsä. 
Kullan kokoam isen himo on tullut heidän toiseksi luon- 
teekseen. Kaikki jalommat tunteet, kaikki rakkaus 
lähimmäistä kohtaan ovat kadonneet ja he ovat raha- 
koneiden kaltaiset. Tuollaisten ihmisten parantam inen 
on lääkärin vaikeimpia tehtäviä. Sellainen ihminen on 
tyytymätön kaikkeen, mitä hänen hyväkseen tehdään. 
Hän luottaa kaikissa asioissa itseensä ja kääntyy vasta
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viimeisessä hädässä lääkärin puoleen pyytääkseen apua. 
Tällaiset ihmiset tarvitsevat parannusta niin henkisesti 
kuin ruuiniillisestikin. Heidän täytyy tosiaankin henki
sesti uudestasyntyä, jos mieli saada heistä onnellisia 
ja terveitä ihmisiä. Iloinen mieli, rakkaus lähimmäistä 
kohtaan ja lääkärin m ääräysten tarkka noudattam inen 
on  pelastanut monen ihmisen ennenaikaisesta kuole
m asta. Iloinen mieli vaikuttaa suuresti koko herm os
toon. Se helpottaa ruoansulatusta ja auttaa nautitun 
ruoan muuttumista vereksi. Iloinen mieli m erkitsee elä
män suloisuutta ja karkottaa kaikki pahat ajatukset. 
Suuttum us, m ustasukkaisuus, kateus ja muut senkaltai 
se t mielentilat ovat vahingolliset hermostolle, eivätkä 
auta ruum ista terveyteen. Kroonillisilla nyrehtijöillä ei 
koskaan ole oikein hyvää terveyttä. He ovat tyyty
m ättöm ät sekä itseensä että muihin. Heidän perheensä 
ja ystävänsä kärsivät siitä. Moni kärtyisä mies on 
kiusannut hyvää vaim oansa ja moni hyvä mies on 
jättänyt kotinsa ja perheensä sen tähden, että hänen 
vaim onsa on aina löytänyt hänessä vikoja. Lapset 
tällaisissa perheissä saavat viattomasti kärsiä vanhem - 
painsa tähden ja monien lasten tulevaisuus tulee aivan 
tuhotuksi tällä tavalla ja myöskin heidän terveytensä 
kärsii sellaisista olosuhteista. Tulinen luonto on hyvin 
vaarallinen sekä terveydelle että hengelle. Kovat ve- 
rensylyt aiheutuvat hyvin usein suuttumisesta. Sellai
nen suuttuminen on vahingollista sekä herm ostolle että 
ruoansulatukselle H alvauskohtauksia voi suuttumi
sesta  aiheutua. Henkilöt, joilla jo luonnostaan on iloi
nen ja hilpeä luonto, ovat onniteltavat. Niiden hen
kilöiden joilla ei sitä ole, tulisi koettaa saada luon
teensa mahdollisimman iloiseksi. Heidän tulisi muistaa, 
e ttä  jolleivat he tahdo tehdä sitä muiden hyväksi, niin 
heidän on kuitenkin tehtävä se itsensä hyväksi, sillä 
heidän terveytensä kärsii siitä eniten. Käyttäytykää 
kaikkia ihmisiä kohtaan ystävällisesti, sillä me tarvit
semme itse kaiken sen ystävyyden, minkä voimme 
saada. Ei kukaan ihminen voi ainoastaan itsessään
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löytää onnellisuutta. Jos hillitset luontoasi, niin voit 
aina näyttää iloiselta lähimmäistäsi kohtaan, ja sen 
kautta saat itse sam anlaista kohtelua osaksesi.

Surullisilla ja hiljaisilla ihmisillä on tavallisesti huono 
ruuansulatus. Toivottom uus vahingoittaa tavallisesti 
kaikkia elimiä ja ehkäisee niiden säännöllistä toimintaa 
suuremm assa tai vähem m ässä m äärässä. Koska juud 
elimien toiminta yllä pitää elämämme, on aivan luon
nollista että niiden epäkunnossa oleminen vahingoittaa 
terveyttämme. Surullinen ja hiljainen mies on hyvin 
huono seuraihminen, hän puhuu aina huolistaan ja su 
ruistaan ja siitä on seurauksena, että kaikki, paitsi hä
nen itsensä kaltaiset ihmiset, karttavat hänen seuraansa. 
Tuollaiset ihmiset ovat hyvin itsepäisiä, eivätkä välitä 
muiden ilosta tahi surusta.

Hiljainen ja surullinen ihminen ei naura koskaan. 
Nauraminen on, kuten tiedämme, erinom ainen nyrpey- 
den lääke. Jos nyrpeät ihmiset oppisivat joskus nau
ramaan, he pian parantuisivat viastaan. Velvollisuu
temme on siis koettaa tehdä surulliset ja nyrpeät 
ihmiset iloisiksi ja onnellisiksi. Toiset ihmiset ovat 
nyrpeitä ja surullisia mielikuvituksen synnyttäm istä 
syistä, toiset taas ovat laiskan elämän tahi huonon 
ruuansulatuksen tähden nyrpeitä. Viimeksimainitut voi
vat parantua taudistaan taitavan lääkärin avulla, joka 
poistaa taudin syyt. Siinä tapauksessa, että nyrpeys 
ja surumielisyys johtuvat huonosta om astatunnosta, 
ovat ne jokseenkin vaikeat parantaa. Mitä meidän 
tulee sanoa tällaisille ihmisille? He eivät kärsi mis
tään mielikuvituksen vaikuttam asta taudista, mutta 
myöskin tällaisessa tapauksessa voi lääkäri, jonka teh
tävä on myöskin lohduttaa ihmisiä, antaa apua. Oma
tunto, joka on ihmisen kuolematon sielu, ei anna kuo
lettaa itseään. Se on kaikkien tekojen tuomari. Se 
osoittaa meille eroituksen hyvän ja pahan välillä. Se 
on meidän paras neuvonantajam me ja ystävämme. Jos 
ihminen tekee väärin, tuom itsee hänen om atuntonsa hä-
Terveyde» opas — 3.
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nen tekonsa, samalla kuin se myöskin hyväksyy hä
nen hyvät työnsä.

Täm än kirjoittaja on m onivuotisen kokem uksensa 
aikana ollut tekem isissä monen tuhannen miehen ja 
naisen kanssa, jotka ovat poteneet kaikenlaisia tauteja. 
Liioittelematta voi hän sanoa, että surkeimmat ja on
nettomimmat potilaista ovat ne, joita vaivaa huono 
omatunto. Sellaisten henkilöiden sielullinen ja ruumiil
linen tila saattaa kenen tahansa säälimään heitä. Lää
käri, kuten pappikin, saa usein kuulla tunnustuksia, 
joita potilas tekee, usein ovat ne hyvinkin kummallisia. 
Nämät tunnustetut teot ovat seurauksena joko ymmär
täm ättöm yydessä tahi kevytmielisyydessä astutuista har
ha-askeleista. Tunnollinen ja ihmisrakas lääkäri tuntee 
sääliä tällaista henkilöä kohtaan ja ojentaa auttavan 
käden niille, jotka epäilevät jälleen onnelliseksi tule
mistansa. Hyvää älyä ja ihmistuntemusta vaaditaan 
tätä tarkoitusta varten. On tuskin kahta ihmistä, joilla 
on samanlainen siveellinen luonne. M inkä yksi ihmi

n e n  katsoo rikokseksi, sen toinen tuom itsee pieneksi 
harha-askeleeksi. Sen tähden tuleekin tässä käyttää 
erilaisia parannuskeinoja, riippuen luonteesta ja eris- 
kummallisuuksista kussakin erikoistapauksessa. M oni 
korottaa ne viat, joista heidän om atuntonsa heitä soi
maa, kun taas toisilla on tarpeeksi syytä tunteakseen 
m ielensä katuvaiseksi ja onnettomaksi. Kaikkia voi
daan kuitenkin auttaa ja heidän kuorm aansa keventää 
lääkärin avulla, jolla on taitoa ja kokem usta tunteak
seen ihmisluonteen. Kenenkään ei siis tarvitse epäillä 
parantum istaan, jum ala on antanut hänelle om antun
non, joka huom auttaa häntä kaikista niistä harha-aske
leista, joita hän astuu, ja veljensä avulla hän voi hy
vittää syntinsä.

Perinnöllisyys-

Perinnöllisyydellä ei ole tauteihin nähden niin suurta 
osaa kuin mitä ylimalkaan luullaan. M oni luulee, että
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muutamat taudit ovat perinnöllisiä. Siten esim. saamme 
usein kuulla sanottavan: »se ja se tauti on perinnölli
nen siinä perheessä.» Sellaiset ihmiset luulevat, e ttä  
tuon perheen jäsenet eivät milloinkaan eikä millään 
tavalla voi estää kysym yksessä olevan taudin tuloa. 
Kuta pikemmin sellaisista ajatuksista luovutaan, sitä 
parempi monelle, joka luulee, ettei hän voi välttää tau 
tia, joka on hänen vanhemmissaan. Täm ä luulo voi 
tosiaankin saattaa heidät tautiin, jota he m uuten eivät 
olisi saaneet. On ainoastaan yksi tauti, joka m äärä
tyissä olosuhteissa on perinnöllinen, ja se on syphilis 
eli kuppatauti.

M uutam at perheet ovat olleet m onta sukupolvea 
terveitä ja voimakkaita ja toiset perheet taas ovat ol
leet kivulloisia ja heikkoja, mutta ei ole ollenkaan vai
keata löytää tähän varsin päteviä syitä. Ensinnäkin 
vaikuttaa hyvä ruoka, kohtuulliset nautinnot ja sään
nöllinen elämä perheen jälkeläisten elämään, ja jos 
perhe on kivulloinen, voivat sen jälkeläiset m uutam an 
sukupolven perästä tulla aivan terveiksi. T äten on 
asian laita niin yksityisten kuin koko kansankin elä
m ässä. Hyvä ravinto ja säännöllinen elämä tekee hei
dät sekä henkisesti että ruumiillisesti voimakkaiksi ja 
terveiksi.

Jos vanhemm at ovat puutteen, kieltäym yksien tahi 
liiallisen parittelun vuoksi heikkoja, kun siemen anne
taan lapsen syntymiselle, tulevat huonot seuraukset 
näyttäytym ään lapsissa, kun he kasvavat suuremmiksi. 
Täten on asian laita varsinkin, jos äidillä raskaana ol
lessaan on huono terveys. Jos lapsi on heikko, tulee 
sen terveydentila vieläkin huonommaksi sen imiessä 
sairaan äidin maitoa, joka ei ole tarpeeksi voim akasta. 
Tällaiset lapset joutuvat hyvin helposti kaikenlaisten 
tautien uhriksi, olkoot vanhemmat köyhiä tahi rikkaita, 
mutta varsinkin jos vanhemm at ovat köyhiä. Kun nyt 
tällaiset lapset saavat rokon, kurkkum ädän tahi muita 
vaarallisia tauteja, niin he tavallisesti kuolevat. Jos he 
voittavatkin näm ät taudit, ovat he kuitenkin vanhem -
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maila ikäkaudellaan alttiina keuhkotaudeille, syöpätau
deille, reumatismille tahi muille taudeille, jotka vaivaa- 
vat heidän vanhempiaan, sillä pieni lapsi, jolla on 
huono ja heikko ruumiinrakennus, on alttiimpi taudeille 
kuin voim akas lapsi.

Täm än kirjoittaja hoiti monta vuotta sitten perhettä, 
jonka vanhemm at lapset aina kuolivat keuhkotautiin, 
tultuaan m äärättyyn ikään; ne lapset taas, jotka vielä 
olivat kehdossa ja joita muut ihmiset hoitivat, eivät 
saaneet minkäänlaista vahinkoa. Täm ä osottaa, ettei 
se ollut itse tauti, joka oli perinnöllinen, vaan hyvän 
ravinnon puute ja huono ruumiinrakennus vaikuttivat, 
että kotona olevat lapset joutuivat taudin uhreiksi. 
T ästä  huomaamme, että raskaana olevan naisen tulee 
saada mitä voimakkainta ravintoa ja hyvää hoitoa, jos 
mieli hänen synnyttää terve lapsi maailmaan. Raskaana 
olevalla naisella tulee olla niin vähän huolia kuin m ah
dollista, eikä työ saa olla liian rasittavaa. Äidin ter
veys raskaanaoloaikana on paljon merkityksellisempi, 
kuin mielikuvituksen luoma perinnöllinen tauti.

Luonnonlaatu-

Jokainen ihminen, joka tutkii itseään, huom aa että 
hän m onessa kohden on kuin arvoitus. Hän ei ole 
ainoastaan tietämätön monesta psykologisesta luonnon
ominaisuudesta, vaan hän on myöskin tietämätön oman 
sielunsa tilasta, sen toiminnan syistä, ajatustavoistaan, 
mielialastaan, lyhyesti sanoen koko persoonastaan ja 
Luojan työstä  ruumiissaan.

Luonnolliset ominaisuudet kutsutaan fysiologisiksi 
ja sielulliset psykologisiksi.

Koska meidän olem assaolossam m e luonnolliset ja 
sielulliset ominaisuudet ovat mitä lähimmässä yhtey
dessä to istensa kanssa, niin on aivan luonnollista, että 
terveen sielun voi tavata ainoastaan terveessä ruu
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miissa ja terve ruumis voi olla ainoastaan terveen sie
lun yhteydessä. M eidän täytyy sanoa, että terve sielu 
pitää huolen ruumiistamme. Puhumme tässä  nyt ter
vejärkisistä ihmisistä. On tietystikin poikkeuksia, jol
loin ihmisen henkinen kehitys on erilainen kuin ruumiin 
ja päinvastoin, niinkuin mielenhäiriötapauksissa, m utta 
poikkeukset näissä tapauksissa ainoastaan vahvistavat 
tämän säännön.

Ennenkuin voimme kunnollisesti puhua luonnonom i
naisuuksista ja niiden epäjärjestyksestä, s. o. taudeista, 
tarvitaan muutama sana sisäisestä olennostamme. Jo
kainen tietää, miten suuressa määrin ruumiimme tila 
riippuu sielumme tilasta, kuinka mielialamme on sekä 
huonojen että hyvien uutisten vaikutusten alaisena, 
kuinka onnettom uudet voivat tuoda surua m ukanaan, 
joten ihminen on pienen asian takia joko iloinen tahi 
murheellinen, toisinaan toivehikas, toisinaan toivoton, 
kuinka toiset iloitsevat iloitsevien kanssa, toiset mu
rehtivat murehtivien kanssa, kuinka toinen henkilö voi 
suutahtaa aivan vähäpätöisen asian vuoksi, jota vas
toin toinen henkilö ei välitä siitä niin m itään, kuinka 
henkilö on ripeä toimissaan ja käyttää hyväkseen jo
kaista otollista tilaisuutta, joka voi tuottaa hänelle hyö
tyä, kun taas toinen ihminen jää istum aan kädet ris
tissä ja odottaa siksi, kunnes onni pu toaa hänen sy
liinsä — T ätä eroavaisuutta eri ihmisissä ei kukaan 
voi vääräksi väittää.

M iten selittävät ihmiset tämän eroavaisuuden?
Puhutaan henkilön hyvästä käytöksestä  ja hyvistä 

ominaisuuksista, mutta todellisuudessa ovatkin kaikki 
näm ät ulkonaiset seikat hänen om aa sisäistä olem ustaan.

Kuinka merkityksellinen onkaan ihmisen luonne hä
nen onnelleen ja hyvinvoinnilleen tässä eläm ässä, kuin
ka tärkeää terveyden säilyttämiseksi onkaan tuntea to 
dellisen luonteensa. Kuinka tärkeää luonteen tarkka 
tunteminen on lääkärille, sen tulemme esittäm ään use
assa paikassa tätä kirjaa. Useallamme väittää, että 
useimmat kroonilliset taudit ovat m ahdottom at paran 
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taa, ellei lääkäri ota huomioon potilaan luonnetta. Se, 
että niin moni lääkäri on epäonnistunut kroonillisten 
tautien parantam isessa, on johtunut siitä, etteivät he 
ole tunteneet potilaittensa luonnetta.

Kant oli oikeassa o ttaessaan vanhan ajan luonteen- 
järjestelm än jälleen käytäntöön. Se on jaettu 4 luok
kaan ja rakennettu hyvin päteville perusteille. Ne ovat 
seuraavat: Sangviinikko, koleeriikko, melankoolikko
ja flegmaatikko. Sangviinikko on nauttiva, koleerikko 
on päättäväinen, melankoolikko uneksiva ja flegm aa
tikko laiska ja hidas luonne. Kant ei tahdo kuiten
kaan tunnustaa minkäänlaisia yhdistettyjä luonteita, jol
loin hän unohtaa, että luonto on yhtä vähän riippu
vainen filosofien ankarasta lajittelusta kuin Linnen, 
Tournefortin tahi Blumenbachin järjestelmistä. Koke
mus osottaa meille, että näitä neljää luonnetta tavataan 
aniharvoin sekoittumattomina, vaan on luonne niin hy
vin yksityisellä kuin yhteiskunnalla kokonaisuudessaan
kin hyvä sekoitus. Luonteet ovat todellisuudessa tasoi
tetut siten, että useimmat m eistä saavat käydä kaikkien 
neljän asteen lävitse. Nuoruudessam m e olemme sään
nöllisesti sangviinikkoja, miehuuden ijässä koleerikkoja, 
kokemuksien kautta tulemme melankoolikoiksi ja pääs
tyämme vanhuuden ikäämme olemme flegmaatikkoja.

Taudit auttavat hyvin usein luonteen muuttumista, 
hyvin usein tehden sangviinikon ja koleerikon flegm aa- 
tikoksi ja melankoolikoksi.

Eläimellisen sielun ja hengen vuorovaikutusta kut
summe luonteeksi. Taipum us on siemen, luonne on 
kukka ja teko on hedelmä. Jokaisella ihmisellä on 
oma luonteensa. Luonteemme auttaa meitä pääasial
lisesti kaikissa yrityksissämme, niinhyvin hyvissä kuin 
rikoksellisissa, vieläpä hullunkurisissakin.

Keskiajalla järjestivät lääkärit ja filosoofit luonteen, 
ei ainoastaan yllämainittujen neljän järjestelmän mu
kaan, vaan m yöskin seitsemän taivaan kappaleen ja 
eläinkunnassa olevien eläinten mukaan. Jalopeura ja 
karhu esim erkkinä koleerikolle, aasi melankoolikolle,
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pukki sangviimkolle ja sika fiegmaatikolle. Luku nel
jä oli kuitenkin eniten tunnettu, jos tarkastam m e seu 
raavia lukuja: Neljä elementtiä, neljä vuoden ja vuo
rokauden aikaa, neljä ijänjaksoa, neljä ilmansuuntaa, 
neljä m aanosaa, neljä kardinaalilupausta j. n. e.

Sangviinikolla m ääritellään olevan iloisen mielen, 
helposti liikutetut tunteet ja toivom ukset, jotka eivät 
ole pysyvästä laatua, heikko luonnonlaatu ja sanalla 
sanoen kaikki se, mistä viimein johtuu tunnottom uus. 
Tulevaisuudesta ei sangviinikko huolehdi ollenkaan, 
hän kävelee om aa tietänsä, eikä välitä m erkeistä, jotka 
hänelle ilmaisevat myrskyn tuloa.

Koleerinen luonne osoittaa yhtä kuum averistä kuin 
levotontakin mieltä, mutta samalla myöskin voim akasta 
luonnetta.

M elankoolinen luonne osoittaa raskasta ja surum ie
listä, m utta samalla tarm okasta ja toimeliasta mieltä. 
Flegm aattista eli kylm äveristä luonnetta seuraa ajatus
ten tylsistyminen ja tasainen elämän juoksu. Sang- 
viinikkoja ja melankoolikkoja ovat tavallisesti naiset. 
Koleerikkoja ja flegmaatikkoja ovat tavallisesti miehet. 
Sangviinikoilla ja koleerikoilla on tavallisesti sangen 
jalo sydän. M elankoolisuus ja flegm aattisuus tekevät 
ihmisen teeskentelijäksi, salaisuuksien ja panettelujen 
tekijäksi. Koleerinen Luther on oikeassa sanoessaan: 
»Varokaa itseänne imartelijoilta, tuulispäät eivät teitä 
vahingoita.»

Eroittaessamm e näm ät täten, emme tarkoita, että 
jokainen sangviinikko olisi nero, koleerikko tuulispää, 
melankoolikko imartelija tahi jokainen flegmaaiikko 
pässinpää. Ihmisiä voidaan yhtä vähän luokitella luon- 
teidensa mukaan, kuin kasveja voidaan luokitella he- 
teittensä mukaan.

S ang viinikon kirkkaat, eloisat silmät ja kaikki hä
nen liikkeensä osottavat, että hän välittää ainoastaan 
hetkillisistä eikä menneistä tahi tulevista asioista. H ä
nellä ei ole yhtään ryppyä otsassa, pila ja hymy leik-
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kivat hänen hymyilevillä huulillaan, jotka näyttävät ole
van luodut ainoastaan suutelolta, hyvän ruoan ja ju o ' 
man nauttimista varten, hänen poskensa ovat punaiset 
ja pyöreät ja koko hänen ruumiinsa uhkuu pelkkää 
terveyttä. Nautinto on sangviinikoa elämä, ja sen täh
den ovatkin kaikki sangviinikot kaikenlaisten taiteiden 
suosijoita. Sangviinikot lupaa paljon, mutta tuskin kos
kaan pitää lupaustaan; hän on huono velallinen ja hy
vin vaikea kääntää pois synneistään, sillä hän unohtaa 
katum uksensa yhtä pian kuin lupauksensakin. Hän elää 
aivan kuin jos joka päivä olisi hänen viimeisensä, ryh
tyy yrityksiin, joihin hänellä ei ole varaa eikä voimaa, 
panee suurta painoa vähäpätöisille asioille ja jättää 
huom aam atta seikat, jotka ovat jonkin arvoisia. Jos 
hänen sitten käy hullusti, sanoo hän ainoastaan totisena: 
»Kuka olisi uskonut, että piti käydä noin huonosti?»

Kaikki sangviinikot antavat olosuhteiden johtaa itse
ään ja m ukautuvat siihen yhtä hyvin kuin jos tekisivät 
sen aivan om asta tahdostaan. He ovat luonteeltaan heik
koja, mutta koska tällainen heikkous katoaa hyvin äkkiä, 
täytyy heitä käyttää hyväkseen juuri heidän heikoilla 
hetkillään, varsinkin milloin on kysym yksessä heidän 
lupauksensa, joista he usein eivät ollenkaan ajattelekaan, 
voivatko niitä täyttää vai ei. Sangviinikko puhuu ajatuk
sistaan, aivan kuin ne olisivat tekoja. Hänen aikom uk
sensa ei ole valehdella, m utta hänen vilkas mielikuvi
tuksensa vie hänet vastustam attom asti m ukanansa ja 
viimein syyttää kaikesta sitä seikkaa, että syy on h ä 
nen veressään; se on oikean sangviinikon tavallinen 
anteeksipyyntö.

Vaikka sangviinikko on melkein himojensa orja, 
laiska, heikko, muutteellinen, vailla vastustusvoim aa ja 
itseensä sidottu, niin kaikki näm ät huonot om inaisuudet 
himmenevät hauskan, hyvän luonteen, vilkkaan ajatus
kyvyn ja puheliaisuuden rinnalla. H änestä pidetään 
sen tähden, että jokainen viihtyy hänen seurassaan.

On aivan luonnollista, että niiltä joille ulkokuori on 
kaikki kaikessa, puuttuu jalouden ja kauneuden tuntoi-

.
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tien sielu, m utta sitä paremmin he ym m ärtävät ihmisiä 
ja sitä paremmin ja nopeammin ym m ärtävät he käy
tännöllistä elämää. Sangviinikko on aivan kuin pääs
kynen, joka tulee Pohjolaan suloisen kevään aikana, 
mutta jonka syksyn m yrskyt jälleen pakoittavat lentä
mään etelään. Päättäväisyys ei voi tulla kysym ykseen
kään, kaiken vähimmin nais-sangviinikoilla. »Kaukana 
näkyvistä, kaukana mielestä.» Sangviinikot voivat kiin
tyä toiseen henkilöön kaikesta mielestään; varsinkin on 
täten naisten laita ja he tekevät sen toisinaan liiallisesti» 
kin, m utta vuoden ja päivän kuluttua he joka tapauk
sessa sanovat näin: »Lääkäri, auta itse itseäsi.» T äy
tyy itse olla sangviinikko, ollakseen suuttum atta tällai
sille ystävilleen, jotka pysyvät aivan välinpitämättöminä, 
vaikka heille esitetään mitä tärkeimpiä asioita. S ang- 
viinikolla ei ole minkäänlaisia taipum uksia syvien, su
rullisten ja tunteellisten asioiden pohtimiseen.

Lähinnä sangviinikkoja ovat koleerikot. Heillä on 
enemmän toimintatarmoa, mutta he ovat myöskin into
himoisia, itsepäisiä ja ylpeitä. Koleerikko tahtoo toi
mia suuremmoisesti, hallita ja määrätä, tietäessään om aa
vansa tarm oa ja rohkean mielikuvituksen. Se käskevä 
ilme, joka näkyy hänen kasvoillaan ja olem uksessaan, 
ilmaisee hallitsijaa: »Näin minä vaadin täm än asian,
näin minä sen tahdon». Koleerikko ryhtyy ennen p o r
varillisiin töihin, ennenkun rupeaa filosofoimaan yksi
näisyydessä. Väkivalta ja ankaruus tekevät hänet vie
läkin jyrkemmäksi, ainoastaan huom aavaisuudella ja 
hyvyydellä hänet voi lannistaa. Tällaisten tuittupäiden 
seurassa on useinkin hyvin vaikea olla, sillä he vaati
vat, että muiden tulisi kiittää, vieläpä ihmetellä heidän 
tekojaan.

Kun sangviinikko tekee ajattelem attom ia tekoja, toi
sinaan aivan kevytmielisesti, johtuvat sellaiset koleeri- 
kolla tulisuudesta tai liian suuresta itseensä luottami
sesta. M altillisuutta hän ei tunne ja siinä suhteessa 
•n  hänellä yhtäläisyyttä sang viinikon kanssa, joka sen 
sijaan on ajattelematon. Koleerikko haluaa tehdä suu-
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remmoista, jaloa, kunniakasta ja hyödyllistä työtä, mi
kään uhraus hänen puolestaan ei ole liian suuri ja isän
m aa voi olla turvassa tällaisen miehen hallitessa Suo- 
tuisain olosuhteiden vallitessa on koleerinen luonne 
kaikkein paras. Siten oli esim. Luther parhaimpia ko- 
leerikkoja, m utta jos taas tarkastam m e koleerista luon
netta henkilössä, jotka ohjaavat ja hallitsevat kansoja, 
e i meidän tarvitse muuta kuin m uistaa Kaarle kahdel
tatoista ja Napoleonia, niin saamme heistä hyvät esi
merkit.

Koleerikko voi yhtä hyvin tehdä suurempia rikok
sia kuin hyviä töitä. Hän panee henkensä alttiiksi pe
lastaakseen parhaan ystävänsä, m utta hän voi myöskin 
samalla intohimolla hakea tyydytystä kostonhimolleen, 
joka ei sammu vähemmällä kuin uhrin täydellisellä ku
kistumisella. Änteeksi antaminen ja myöntäminen eivät 
ollenkaan kuulu koleerikon sananvarastoon. Hänellä 
on mitä jaloimmat pyrinnöt, on neroa, kunniantuntoa, 
m yötätuntoisuuta ja jaloutta, mutta hän kulkee aina 
ukkospilven ympäröimänä, joka voi minä hetkenä ta 
hansa purkautua vähim m ästäkin syystä. Koleerikko 
vihaa vallassa olevia henkilöitä ja häntä alem pana ole
vat ihmiset ovat hänestä paljaita nollia. H än ei tahdo 
olla m issään asiassa toinen järjestyksessä, joko hän 
sitten on ensimäinen tahi ei mitään.

Koleerikot ovat enemmän peljätyt kuin rakastetut ja 
itsekin he halveksivat ihmiskuntaa. Heidän joukostaan 
me löydämme raa’at, kylmät, vastenmieliset, kyynelistä, 
valituksista ja kärsim yksistä välittämättömät. He luo
vat lähim äiseensä halveksivan silmäyksen, aivan kuin 
jos täm ä olisi m aan matonen!

Viha on koleerikossa eniten tavattu himo. Kuvaan
nollisesti sanoen syöksee hän suustaan savua, kiviä 
ja tulta, aivan kuin tulivuori eikä lopeta ennen kun 
laava on lopussa. Koleerikot rahvaan joukossa ovat 
aina riidassa ja oikeudenkäynnissä ja viettävät suurim 
man osan eläm ästään lukkojen ja salpojen takana. 
Useimmiten ovat koleerikot m usta- tai punatukkaisia.
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puhdas koleerinen luonne on onnettom uudeksi sille, jol
la se on. Pahalla ihmisellä tällainen luonne on hyvin 
vaarallinen, sillä se saattaa hänet vastustam aan vallas
sa olevia henkilöitä. Moni koleerikko on tullut mie
lenvikaiseksi jonkun äkkiä saam ansa soimauksen tahi 
kokem ansa vääryyden tähden. Hyvin usein voivat 
taudit olla syynä koleerisiin purkauksiin; sen tähden ei 
pitäisikään tuomita koleerikkoa, ennenkun lääkäri on 
hänet tutkinut.

Kaikki misantropit ovat seurauksena sappitaudista, 
samaten kaikki ihmishalveksijat, sellaisina kuin he ovat 
kuvatut Lucian, M olieren ja Kofzebuen teoksissa. Ko- 
leeriset naiset, varustettuina urhollisuudella, rohkeudel
la ja ylpeäliä katseella, ovat oikean naisen todellisia 
irvikuvia.

M elankoolikon tyyni, alaspäin suuntautuva katse, 
hidas käynti ja kaikki liikkeet osoittavat, että myöskin 
hänen henkinen olentonsa on hiljainen, mutta syvä ja 
totinen. Sangviinikko on täynnä tunteita, jota vastoin 
melankoolikolla ei sellaisia ole. Edellinen ottaa kaikki 
asiat helpolta kannalta ja näkee kaikki asiansa kauniis
sa valossa. Jälkimäinen laskee aina ensin tarkasti tu 
levat vastukset yrityksessä, ennenkun ryhtyy toimimaan. 
Hullunkuriset pilailut ovat melankooiikolle kauhistus; 
hän nauttii enemmän mielikuvituksestaan kuin todelli
suudesta. Hänen hyvät om inaisuutensa ovat totisuus, 
ajattelevaisuus, kestävyys ja kärsivällisyys. Hän ei kar
ta kovm takaan vaivaa, ja minkä hän kerran on saanut 
mieleensä, sen hän siellä pitää. M elankoolinen ihmi
nen on ahkera ja täsmällinen ja vaatii sen tähden sa 
maa muiltakin. Hänen vikansa ovat: kärtyisä mieli, 
itseensä sulkeutuminen, luulevaisuus, epäileminen, ah 
neus, itsepäisyys, mielikuvitus ja hulluus.

M elankoolikko on yksinäinen ihminen, johtuen tä 
mä luonne lääkärien väitteiden mukaan m ustasta sapesta, 
paksusta verestä ja yhtä usein tyhjästä kukkarosta, jo
ka viimeksi mainittu oli aiheena eräällä runoilijalla, kun 
hän lauloi: »Jos minusta olisi tullut hattujen tekijä, niin
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olisi Jumala varm asti antanut ihmisten syntyä päättö
minä.» M elankoliaa huom ataan usein sellaisissa hen
kilöissä, jotka tahtovat olla ym päristönsä keskipisteenä 
ja juuri sentähden ovat useimmiten alttiina väärin las
ketuille suunnitelmille. Useimmat niistä ihmisistä, jotka 
ovat tehneet itsemurhan, ovat olleet melankoolikkoja, 
jotka mielikuvituksessaan ovat joutuneet helvettiin ja 
nähneet pirun, mörön j. n. e. M elankolia seuraa m ie
likuvituksellista salaperäisyyttä, ja siitä ovat johtuneet 
kaikki uskonnolliset ja filosoofiset järjestelmät.

M uuan melankolian laji, joka tulee ihmisiin, jotka 
ovat oppineet tuntem aan maailman huonot puolet ja 
sen tähden vetäytyvät yksinäisyyteen harkitsem aan näitä 
asioita, osottaa heissä piilevän jalon luonteen, vaikka 
asiaa tuntem attomat henkilöt useinkin tuom itsevat sen 
kummalliseksi ja vääräksi käytökseksi. Raakaluontoiset 
ihmiset, jotka ovat melankoolikkoja, tulevat nyrpeiksi 
ja kärtyisiksi, josta he itse ja muut saavat kärsiä. H ie
notunteiset, sivistyneet ihmiset tulevat synkiksi, mikä 
tekee heistä enemmän ankaran siveellisen elämän sa a r
naajia kuin jonkun tieteen tutkijoita. M elankoolikkpjen 
joukossa tapaam me suuria neroja, keksijöitä ja kuului
sia miehiä, varsinkin käytännöllisen tieteen alalla. He 
rakastavat yksinäisyyttä ja hiljaisuutta.

Fiegmaatikkoja voi verrata laitumella käyvään k a r
jaan; harvoin he kadottavat tasapainonsa, koska kaikki 
äkkinäisyydet ja tunteet ovat heille tuntemattomat; pi
lalla nimitetäänkin sen tähden flegmaatikkoa talonpojan 
luonteeksi. Flegmaatikolla ei ole m inkäänlaista taipu
m usta pilantekoon, iloisuuteen, ja kaikki mikä kuuluu 
mielikuvitukseen, on hänelle vierasta. Korkeintaan 
om aa hän itselleen mekaanisen lukualan, mikä kysyy 
lukujen luonnollista ymmärtämistä, maltillisuutta ja k e s 
tävyyttä. Intohimoista ja tunteista vapaana hän usein 
on hyväluontoinen, vaan raa’alla luonteella varustettuna 
tulee hän ilettävän tyhmäksi. Onnellisin on fiegm aa- 
tikko silloin, kun hän on saanut vatsansa täyteen syö
mistä ja hän saa nukkua. Hän ei suututa ketään ja



on tyytyväinen, jos hän vaan saa olla rauhassa. Täm ä 
tyyneys antaa hänelle jonkinlaisen itsenäisyyden ja 
ymmärryksen. Hän mukautuu helposti toisten tahdon 
mukaan ja kohtuullisuudellaan hän voi usein aikaan
saada enemmän kuin joku nero. Flegmaatikkojen jou
kossa tapaam me kunnollisia ja käytännöllisiä miehiä, 
etupäässä lakimiehiä, laskumiehiä ja pappeja. M yö tä
syntyinen flegma tulee usein elämän viisauden sijaan 
ja täm ä flegmaattisen ihmisen tasaisuus ja tyytyväisyys 
korvaa runsaasti ne nautinnot, joita hänellä ei ole.

Flegmaatikko on aivan kuin kuolleet esineet, joissa 
ei ole lämpöä, hän on kylmä kuin marmori tai metalli. 
Sähköopin täytyy hänestä tuntua aivan m ahdottom alta 
käsittää. »Mitä kauvemmin kestää, sitä parempi», on 
yksi flegmaatikkojen mielilauseita. Kahdentoista tunnin 
makuuaika riittää flegmaatikolle, mutta hän ottaa sitä 
paitsi yhden ylimääräisen tunnin, vetelehtiäkseen vuo
teessaan. Äinoastaan lepääminen tuottaa todellista nau
tintoa, ajattelee flegmaatikko venytteleidessään tulen 
ääressä ja hän ylistää Tuom asta, joka on antanut meille 
pisimmän yön Joulukuun 21 p.

R akkauden ja ystävyyden ilot, jalot nautinnot ja 
luonnon tutkiminen ovat joka tapauksessa paljon ylem
pänä flegmaatikon eläimellistä onnea, hänen istuessaan 
valkean ääressä kädet ristissä pyöreän vatsansa ym
pärillä ja tuntiessaan itsensä kiitolliseksi saatuaan hy
vän ruoka-aterian. Flegmaatikko nauttii synnynäisestä 
m ukavuudestaan ja säästää rahansa, jos hän sellaisia 
on saanut. Hänellä on sadottain jos- ja m utta- sanoja 
varastossa ja hän pysyy ennemmin om assa ah taassa  
kuoressaan, kuin tekee pienintäkään ylimääräistä po n 
nistusta. Hän kävelee vitkalleen kuin ruum issaatossa 
ja herää vasta viimeisellä herätyksellä. Taitaisi olla 
helpompi panna kameeli käym ään neulan silmän lävitse 
kuin saada oikea flegmaatikko iloitsemaan tahi nau ra
maan. Hänen ajatuksensa ja huolensa kohdistuvat aino
astaan hänen om aan persoonaansa, ja sillä tavalla tulee 
hänestä kova, itsepintainen ihminen.
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Flegmaatikon nautinnon hetket ovat ruokapöydässä 
ja sen jälkeen vuoteessa. H itaasti neuvoo nän vierai
taan, te voitte syödä aivan yhtä paljon kuin mikä pi- 
kasyöm äri tahansa. M ekaaninen työ on flegmaatikolle 
parhaiten sopiva. »Herrassaan ja palvelijassaan varoit
taa M ooses herroja ottam asta melankoolista valtio* sih
teeriä, sangviinista kam arineuvosta tahi koleerista ul
koasianministeriä, vaan suosittaa ensinmainittua arkis
tonhoitajaksi, toista armonhakijain etsijäksi tai muuhun 
senkaltaiseen toimeen, sekä kolmatta asiain esittäjäksi 
'valtiopäivillä.» Flegmaatikolle ei M ooses löydä min
käänlaista työtä, vaikka meidän tulee tunnustaa, että 
hänestä voi tulla hyvä koulunopettaja tai muu sen
kaltainen.

Lääkärin tulee käyttää aivan toisia parannuskeinoja 
melankoolikkoja ja flegmaatikkoja kuin sangviinikkoja 
ja koleeriftkoja varten. Surullisin melankolian laji oli 
uskonnollisuus, joka pani nuo raukat epäilemään sie
lunsa pelastumisen m ahdollisuutta, luullen että he jo 
tässä maailm assa olivat valitut perkeleen herkkupaloiksi. 
Täm ä melankolian laji oli aivan yleinen nunna-luosta
reissa keskiajalla ja tavataan sitä vielä tänäkin päi
vänä, vaikka vähem m ässä m äärässä rauhattom ien lah
kolaisten keskuudessa. M elankoolikko kulkee alituisessa 
häm äryydessä, taistellen kohtaloa vastaan, valittaen 
kuin Petrarca ja Young, joille tuska oli suurin nau 
tinto M elankolia on keskiajan synkkä munkinhenki, 
joka tulevaisuudessa näkee ainoastaan luurankoja, hel
vetin ja perkeleen. Sangviinikot näkevät niinkuin 
kreikkalaiset kuolemassa ainoastaan unen suloisuuden 
ja palavan elämänsoihdun sammumisen. Sangviinikot 
ovat kuin linnut vapaudessaan ja lilja maassa. He 
eivät murehdi huomista päivää, vaan ovat aina iloiset 
ja tyytyväiset. Koleerikko, sangviinikon lähin sukulainen, 
on aina tulisessa kiihoitustilassa, jota vastoin jälkimäi
sen innostuksella ei ole pysyväistä voimaa.

Äuringon lasku ja nousu tekevät melankoolikkoon 
ja flegmaatikkoon aivan toisenlaisen vaikutuksen kuin
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sangviinisiin ja koleerisiin ihmisiin. Äuringon nousu,, 
jonka voi kuvitella ihmiselämän toimintakgvgn nou
suksi, ihastuttaa iloista ja voim akasta sielua, jota vas
toin auringon lasku, joka osoittaa meille kuvan kuole
masta ja haudasta, vaikuttaa enemmän surulliseen 
mieleen.

M elankoolikko tulee vieläkin surullisemmaksi syk
syn ja talven tultua, jota vastoin sangviinikko on aina 
yhtä iloinen, olkoon luonto .sitten puettuna viheriäiseen, 
keltaiseen tahi valkoiseen pukuunsa. Hurjankin ihmi
sen luonto tulee lempeäksi, hänen nähdessään kauniin 
maiseman illan häm ärässä. Luonnon rauhallisuus vai
kuttaa sieluun ja korottaa sen Luojan luo. Nero in
nostuu tutkiakseen kullanvärisen pilven takana olevaa 
avaruutta, vieläpä flegmaatikkokin joutuu luonnon suloi
sen vaikutuksen alaiseksi ja ajattelee vieläkin suurem 
malla nautinnolla vuodettaan ja untaan.

Ihmisen luonteen voi lukea koko hänen ruumiis
taan, silmistä, kasvojen piirteistä, käsistä ja ruumiin 
asennoista aina jalkoihin saakka. Koleerikki astuu p it
kiä ja voimakkaita askeleita, sangviinikki lyhyitä ja no
peita, melankoolikko kulkee hitaasti ja ajattelevasti 
niinkuin kalkkuna niityllä ja flegmaatikon hidas käynti 
on yhtä silmiinpistävä, kuin hänen veltot kasvojen- 
piirteensä ja elottomat kalansilmänsä. Koleerikon ja 
san g viinikon iho on punertava, melankoolikon ja fleg
maatikon taas vaaleankeltainen tahi harmaa. Edellisen 
ääni on kirkas ja kirkuva, jota vastoin jälkimmäisen 
o n  karkea ja kaino. Tukasta ei voi niin helposti päät
tää luonnetta, mutta useimmissa tapauksissa ovat p u 
natukkaiset koleerikkoja, m ustatukkaiset koleerikko- 
melankoolikkoja, ruskeatukkaiset sangviinikko fleg- 
maatikkoja. Kunnianhimo on koleerikon, nautinto sang- 
viinikon, ahneus melankoolikon ja hyvä ruoka fleg
maatikon intohimoja.

Koleerikko kirjoittaa lyhyesti, tulisesti ja terävästi, 
sangviinikko sukkelasti, melankoolikko tarkasti, pitkä
veteisesti ja  epäselvästi, sekä flegm aatikko huolimat-



tom asti tahi mieluummin ei ollenkaan. M itä muotei- 
hin tulee, käyttää sangviinikko mielellään kaikkia 
m uoteja ja rakastaa kirjavia värejä. Koleerikko rakas
taa puhtautta ja yksinkertaisia koristuksia. M elan- 
koolikko valitsee tummia värejä ja vanhoja muoteja, 
sam aten kuin f legolaatikkokin, vaikka jälkimmäinen ra 
kastaa himmeitä, harmaita ja valkoisia värejä. Vieläpä 
ihmisen virtsakin osoittaa, minkälainen luonne hänellä 
on. Sangviinikon virtsalla on terve sitruunankeltainen 
väri, koleerikon punaisempi, flegmaatikon vaaleankel
tainen ja melankoolikon ruskeankeltainen tahi vihertävä. 
Jos on kysym yksessä sukkeluuksille nauram inen, niin 
nauraa sangviinikko ja koleerikko pikemmin kuin m e- 
lankoolikko ja flegmaatikko, jotka ensin ajattelevat, 
ennenkuin nauravat. N yrpeä mieli tulee kiukkuiseksi 
pienimmästäkin asiasta, josta iloinen luonne ei välitä 
niin mitään. Iloiset ihmiset voivat joskus tulla alaku
loisiksi ja surullisiksi, m utta se katoaa yhtä pian kuin 
olkilyhde tulessa.
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I H M< H •Lääkäri-

Lääkäriltä, joka samalla on neuvonantaja, vaadi
taan hyvin paljon. Ensinnäkin täytyy hänen parantaa 
sairas. Sitä paitsi käytetään häntä neuvonantajana ja 
hänen täytyy säilyttää m onta salaisuutta. Hänen täy
tyy olla jokaisen opettajana ja ennen kaikkea hyvänä 
ystävänä. Kuinka voi hän tehdä kaiken täm än samalla 
kertaa? On aivan selvää, että ainoastaan m uutamat 
voivat täydellisesti suorittaa täm än jalon tehtävän.

M itkä ovat siis ne ominaisuudet, joita vaaditaan 
kunnolliselta lääkäriltä? Katsokaamme, millaisen lää
kärin te toivoisitte itsellenne. Ensinnäkin tulee hänen 
tuntea ihmisluonne niin täydellisesti kuin mahdollista, 
sitä paitsi tulee hänen tuntea ihmisruumiin rakenne ja 
ne taudit, joille se voi olla alttiina, sekä tietää miten



ne parannetaan. Täm ä ei vielä riitä, vaan hänen tu 
lee tietää, miten paraiten käyttää tietojaan, jotta niistä 
olisi ihmiskunnalle suurin hyöty. Hänen täytyy olla 
puolueeton ja tuntea kaikkia ihmisiä kohtaan sam an
laista lähim mäisenrakkautta. Mies, joka ajattelee ai
noastaan, kuinka paljon rahaa hän voi ansaita tässä 
toimessa, ei koskaan tule onnistumaan lääkärin tehtä- 
tävissä. Sellaisen lääkärin moraalinen luonne ei ole 
sellainen, että hän välittäisi siitä, tulevatko potilaat 
terveiksi vai ei, kunhan hän saa rahansa. Äinoa asia, 
josta hän pitää huolta, on tulojen lisääminen, ja välin
pitäm ättöm yytensä kautta potilaitaan kohtaan rikastut
taa hän myöskin haudankaivajaa.

Todellisen lääkärin tulee heti saavuttaa teidän 
luottamuksenne, ei niin paljon sanojensa kyin teko
jensa kautta. Usein käännytte lääkärin puoleen, jota 
muut ovat teille suosittaneet. Luottam us tällaiseen lää
käriin on aivan luonnollinen. Hän on parantanut tei
dät vaarallisesta taudista ja te tahdotte kiitollisuuden 
osoitukseksi suosittaa häntä muille sairastaville.

Kärsivällisyys on hyvä ominaisuus kaikilla ihmisillä, 
m utta kukaan ei tarvitse sitä niin suuressa määrin, 
kuin lääkäri. Useimmat sairaat ovat kärsimättömiä, he 
tahtovat tulla terveiksi tuossa tuokiossa. Täm ä kai on 
syy, minkä vuoksi he kääntyvät lääkärin puoleen, joka 
lupaa parantaa heidät hyvin äkkiä. Lupaukset eivät 
m aksa mitään. Tällaiset sairaat unohtavat, että sai
raaksi tuleminen on sam aa kuin alasm äkeä liukuminen, 
sillä se käy yhtä nopeasti, ja terveeksi tuleminen on 
mäen päälle nousemista. Samoin he eivät huomaa sitä 
seikkaa, että minkä särkem inen on kestänyt vuosia, 
sitä ei voida m uutam assa päivässä jälleen rakentaa. 
Heidän tulisi täm ä tietää, mutta toivoessaan tulevansa 
terveiksi he m enettävät järkensä, eivätkä ajattele asiaa.

Lääkärin luo tulee kaikenlaisia sairaita. M oni tau- 
dintapaus on pitkällisesti laiminlyöty. Sen tähden on 
myöskin parantam inen aikaa kysyvä. Potilas parantuu 
kyllä vähitellen, m utta ei niin tuntuvasti, että hän voisi
Tervejfden opas — 4.



sen itse huomata, ainoastaan lääkärin tarkka silmä voi 
sen havaita. Potilas ei m yöskään aina noudata lääkä
rin antamia m ääräyksiä lääkkeiden nauttimisessa. Toi
sinaan on potilaan ym päristö syynä taudin vitkalliseen 
parantum iseen. Jos potilas on köyhä, ei hänellä aina 
ole varoja täydellisesti noudattaakseen lääkärin ohjeita. 
Potilaalla on myöskin huono hoito ja sairaan h uo
neessa on huono ilma, tahi on se liian kylmä tahi läm
min. Kaikki näm ät syyt voivat olla syynä siihen, ettei 
potilas parane niin pian kuin hän itse ja hänen lääkä
rin sä toivoisivat. Toisinaan täytyy potilaan tehdä työtä 
elatuksekseen, vaikka hänen tulisi m aata vuoteessaan 
tullakseen terveeksi. Kaikkien näiden syiden tähden 
vitkastuu sairaan parantuminen, ja hänen lääkärinsä 
saa kantaa kaiken syyn.

Toiset ihmiset koettavat lääkitä itse itseään ystä
vien ja naapurien antamilla kaikenlaisilla lääkkeillä. 
Tällaiset ihmiset tulevat lääkärin luo vasta silloin, kun 
kaikki apu on jo liian myöhäistä, ja kun he ovat ke
vytmielisellä tavalla m enettäneet sekä terveytensä että 
rahansa.

Onhan aivan luonnollista, ettei kukaan muu kuin se, 
joka on tottunut käsittelemään tauteja, voi hoitaa niitä 
tyydyttävästi. Jos haluatte tilata housuparin, ette suin
kaan mene sitä suutarilta tilaamaan, tahi jos tahdotte 
rakentaa talon, ette silloin käänny räätälin puoleen 
tässä asiassa, vaan menette tietysti rakennusm estarin 
puheille. Miksi siis, jos tulette sairaiksi, noudatatte 
yhden ja toisen neuvoja ja nautitte lääkkeitä, joita he 
m ääräävät, sen sijaan, että te kääntyisitte lääkärin puo
leen, joka ymm ärtää tehtävänsä?



TOINEN OSÄ

Kroonilliset taudit ja niiden parantaminen.

Eräs kertomus.

Historia kertoo Ruotsin kuningattaren Kristiinan 
kerran kysyneen hovimiehiltään, minkä toimen tai 
ammatin harjoittajia useimmat ihmiset kaupungissa oli
vat. T ästä  kysym yksestä syntyi vilkas keskustelu. 
Yksi hovimiehistä sanoi suutareja, toinen arvaili rä ä 
tälejä, kolmas puuseppiä j. n. e., kunnes useimmat am 
matit ja toimet oli lueteltu. E räs hovimiehistä, kreivi 
Baner, joka sivumennen sanoen oli suurin pilailija h o 
vissa, sanoi lääkärejä olevan kaupungissa eniten. T ä 
tä vastausta pidettiin hyvänä pilana, vaan kun hän sen 
lisäksi ehdotti vedonlyöntiä siitä, että hän oli oi
keassa, tuli ilo ylimmilleen. Hänen vetonsa hyväksyttiin.

Seuraavana päivänä pukeutui Baner hyvin läm pöi
seen pukuun, sitoi villaisen paksun kaulahuivin kau
laansa, pani paksun karvalakin päähänsä ja väänsi 
kasvonsa surullisiksi. Tällä tavoin varustettuna hän 
läksi kotoaan kävelem ään hoviin. Hän ei ollut astu
nut m ontakaan askelta, ennenkun kohtasi erään ystä
vänsä, joka kysyi häneltä, m ikä häntä vaivasi. »Mi
nulla on niin kamalan kova päänsärky», vastasi Baner. 
»Rakas veli», sanoi hänen ystävänsä, »olen iloinen 
voidessani nyt olla sinulle hyödyksi. T ässä on erino
mainen resepti, käytä näitä lääkkeitä, niin pääset heti 
päänsärystäsi.» Baner oli kirjoittavinaan reseptin m uis
tikirjaansa, m utta kirjoittikin sinne ainoastaan täm än
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ystävänsä nimen. Hän jatkoi m atkaansa, mutta ei 
päässyt pitkälle, ennenkuin kohtasi erään toisen ystä
vänsä, joka samoin kysyi hänen vointiansa. Kuulles
saan Banerin voivan pahoin, antoi hän tälle heti re
septin, jonka piti olla aivan erinomainen päänsärkyä 
vastaan. B aner kirjoitti jälleen ainoastaan neuvonan
tajan nimen. Täten kohtasi hän joukottain ystäviä, 
jotka kaikki olivat valmiit antam aan hänelle hyviä neu
voja ja lääkkeitä poistaakseen tuon ilkeän päänsäryn, 
ja B aner kirjoitti jokaisen nimen muistikirjaansa.

Kun hän tuli hoviin, jossa hän oli hyvin tunnettu 
ja suosittu, ympäröi hänet joukko ystäviä jotka kaikki 
olivat sangen pahoillaan hänen päänsärystänsä, ja jo
kaisella oli hänelle neuvoja ja lääkkeitä, joiden avulla 
hän pääsisi kivustaan. Bauerilla oli tosiaankin tavaton 
työ hänen täyttäessään pienen kirjansa nimillä ja osoit
teilla.

Viimein joutui hän myös kuningattaren läheisyyteen 
ja kuningatarkin oli hyvin ihmeissään ja pahoillaan hä
nen sairaudestaan, sillä hän oli kuningattaren parhaita 
suosikkeja. Kun kuningatar kysyi Bauerilta mikä häntä 
vaivasi, vastasi täm ä hyvin surkealla äänellä: »Teidän
M ajesteettinne, minulla on niin kauhea päänsärky, 
että luulen tulevani hulluksi».— »Hyvä Baner», vastasi 
kuningatar, »älä ole huolissasi, minä annan sinulle lää
kettä, joka parantaa sinut hyvin pian. Se on tohtori 
Hjärnen m äärääm ää, koetapa sitä, niin tulet pian huo
maamaan, että se  auttaa.»

Kun Baner tämän kuuli, otti hän paksun villahui
vinsa kaulastaan, aukaisi lämpöisen takkinsa, heitti kar- 
valakkinsa päästään ja sanoi: »Olen hyvin iloinen
kuullessani, että myöskin Teidän M ajesteetistanne on 
tullut lääkäri. Katsokaapa tätä lääkäriluetteloa, jonka 
olen kirjoittanut tullessani kotoani tänne, ja huomatkaa 
näm ät nimet, jotka olen kirjoittanut täällä hovissa. 
Olen varm a siitä, että jos olisin kävellyt pitemmältä, 
olisin varm asti voinut kirjoittaa kymmenentuhannen 
lääkärin nimet tähän luetteloon.
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B aner voitti vetonsa riemun raikuessa.
Täm ä pieni kertom us osoittaa meille, kuinka paljon 

on ihmisiä, jotka katsovat olevansa päteviä antam aan 
neuvoja tässä asiassa. Jos nyt noudatettaisiin kaikkia 
näitä neuvoja, niin mikähän siitä olisi seurauksena? 
Tietysti me menisimme sitä tietä, josta ei kukaan vielä 
ole palannut.

T ässä näemme miten m ieletöntä on noudattaa sekä 
yhden että toisen neuvoja sairaana oltaessa. Ei ku
kaan muu kuin kokenut ja taitava lääkäri, joka on k o 
kemuksen ja tutkimuksen kautta oppinut käsittelem ään 
tauteja, ole pätevä hoitam aan niitä. Onhan aivan luon
nollista, että henkilö, joka on uhrannut m onta vuotta 
eläm ästään tutkiakseen tauteja, niiden syitä ja paran
tamista, ja joka sen nojalla pystyy tutkim aan taudin 
laatua ja huom aam aan sen erikoisuudet kussakin taudin 
tapauksessa, on ainoa, joka voi antaa sairaalle neuvoja 
ja m äärätä hänelle lääkkeitä. Taudit eivät ole mitään 
leikkikaluja, sillä ellei niitä hoideta aikanaan, tulevat ne 
viimein sellaisiksi, että niitä on mahdoton enään pa
rantaa. Senvuoksi ei teidän pidäkään an taa muiden 
kuin kunnollisen ja taitavan lääkärin m äärätä itsellenne 
lääkkeitä.

Huomautuksia kroonillisista taudeista-

Tahdomme nyt puhua nykyajan taudeista ja käsi
tellä näitä asioita niin yksinkertaisella ja selvällä ta
valla, että kuka tahansa voi käsittää, mitä tarkoitamme, 
vaikka ei hän tietäisi lääketieteestä mitään.

Tarkoituksemme on antaa lukijalle tarkka ja selvä 
selitys taudeista.

Olemme varmat siitä, että ken ajatellen lukee tä
män kirjan, tulee näkemään uuden maailman silmiensä 
edessä. Moni toivoo, että hän jo aikoja sitten olisi 
saanut lukea sellaisen kirjan kuin tämä on, sillä sen
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kautta olisi hän välttänyt monta kärsimystä, jotka joh
tuvat siitä, ettei hän ole ymmärtänyt yksinkertaisim- 
piakaan terveysopin sääntöjä. Ne opetukset, joita tässä 
kirjassa annetaan, opettavat teitä vastaisuudessa kart
tamaan koko joukon tauteja.

Seuraavassa luvussa käsittelemme tavallisimpia 
kroonillisia tauteja, niiden syitä ja kuinka ne paranne

taan.

Yatsahappo eli Dyspepsia-

Eivät mitkään elimet ihmisruumiissa ole niin tärkeät 
kuin ruoansulatuselimet Sen tähden onkin aivan sel
vää, että kaikki sairaudet näissä elimissä ovat vaike
ampia. Sellaisten tautien lukumäärä on hyvin suuri, 
mutta me tahdomme puhua ainoastaan pahimmista ja 
tavallisimmista taudeista, jotka ruoansulatuselimiä vai- 
vaavat.

Huonosta ruoansulatuksesta johtuu usein monta 
erilaista tautia, jotka panevat lääkärin varsin kovalle 
koetukselle. Ensimäinen seuraus huonosta ruoansu
latuksesta on dyspepsia eli vatsahappo.

Kun potilas sanoo: »Minä en voi syödä, sillä ruoka 
happanee vatsassani ja ruokahaluni katoaa. Kärsin 
kovasti syötyäni sellaisia ruokia, joita mielelläni syön», 
silloin kärsii hän vatsahaposta. Se on enimmin levin
neitä tauteja ihmiskunnassa. Eivät ainoastaan ruoan
sulatuselimet siitä kärsi, vaan myös koko ruumis, var
sinkin hermosto. Tästä johtuu että henkilö, jolla on 
vatsahappoa, on aina huonolla tuulella, ärtyisä ja her
mostunut

Tavallisimmat syyt vatsahappoon ovat: ruoan koh
tuuton, nopea ja säännötön syöminen, liiallinen juomi
nen ja tupakan poltto, raskas työ, sekä usein myös



aivan puhtaat sielulliset syyt, niinkuin suru, pelko ja 
mustasukkaisuus.

Täm än taudin suoranaiset syyt ovat: epäpuhdas 
veri, ja herm oston epäkuntoisuus, joka useinkin johtuu 
liiallisesta päättelem isestä, itse saastutuksesta, valvo
m isesta sekä m uusta irstaisuudesta.

Tuntomerkit

Huonon ruoansulatuksen oireet vaihtelevat hyvin 
usein, eivätkä siis suinkaan ole aina samanlaisia. T o i
sinaan ei sairaalla ole ollenkaan ruokahalua ja toisi
naan syö hän jälleen niin ahmimalla, ettei mikään tyy
dytä hänen nälkäänsä. Jokaisen aterian jälkeen tuntee 
hän epämiellyttävää tunnetta vatsassaan, aivan kuin 
jos vatsa olisi puhallettu ilmaa täyteen. Oksennusta 
tulee heti tahi sitten muutaman tunnin kuluttua. Ok
sennetut aineet ovat happam ia tahi karvaita, koska ne 
ovat sekoitetut sapelia, päänsärky, kipu selässä, pyör- 
tymykset, sydämmentykytykset, yskä ja kipu virtsaeli- 
m issä osoittavat sen sisäisen yhteyden, jossa vatsa 
ja koko ruumis ovat. Jos vatsa on epäkunnossa, on 
myöskin koko ruumis epäkunnossa. Iho tulee keltai
seksi ja rypistyneeksi. Mieli on alakuloinen ja synkkä, 
ja toisinaan on tällainen henkilö hyvin ärtyisä.

Toiset henkilöt ovat tylsiä, velttoja ja aina unisia; 
toiset taas valittavat unettom uutta ja pahoja unia. Kun 
ruoansulatus alkaa, kokoontuu elinvoima ruoansulatus
elimiin. Kaikenlainen rasitus, olkoon se sitten ruumiil
linen tahi henkinen aiheuttaa vatsahappoa. Jos vatsan 
täyttää liiaksi ruoalla, jää siitä osa sulamatta, joka tuot 
taa tulehduksen vatsaan. Jos taas syödään liian äkkiä 
eikä ruoka tule tarpeeksi hienonnetuksi ja sylellä se
koitetuksi, niin ruoansulatus tämän kautta estyy. Sen 
sijaan, että syöty ruoka sulaisi, mätänee se suolissa ja 
m yrkyttää koko ruumiin.

Tämän taudin seuraukset ovat lukemattomat ja tu- 
hoiset. Eivät ainoastaan ruoansulatuselimet joudu siitä
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kärsimään, vaan kun ruumiista hävitetään verta, joka 
nähtävästi tapahtuu, koska ruoka ei voi sulaa, kärsi
vät siitä kaikki elimet ja nesteet, joten ne eivät voi 
suorittaa tehtäviään. Ruumiin sairaudesta saa m yös
kin sielu kärsiä. Elämä ei tuota enään m inkäänlaista 
iloa. Synkkänä, itseensäsulkeutuneena, levottomana 
ja huolissaan kulkee tuollainen ihminen koko ikänsä 
ja toivoo joka ilta m aata pannessaan, että hän pian 
pääsisi kaikesta kurjuudesta ja surusta.

Toiset ihmiset laihtuvat huom attavasti, vaikka syö
vät kuin sudet. He eivät voi käsittää, mihin ruoka 
joutuu; kuta enemmän he syövät, sitä laihemmiksi he 
tulevat. N äyttää aivan siltä kuin heidän ruumiinsa 
vaatisi alituisesti ravintoa, vaikka se ei voi lainkaan 
käyttää sitä hyväkseen.

Hoito

_ Parantaaksenne tämän taudin, tulee teidän välttä
mättömästä hakea lääkärin apua. Kukaan ei itse voi 
parantaa itseään tästä taudista. Patenttilääkkeiden 
käyttäm istä tulee tässä kohden aivan täydellisesti kart
taa, sillä ne ainoastaan pahentavat tautia. Potilaan 
täytyy auttaa lääkäriä siten, että hän täydellisesti nou
dattaa lääkärin antam ia neuvoja ja ohjeita.

Ne, joilla on vatsahappoa, huomaavat itse, että 
tämä tauti vaatii tarkkaa ja taitavaa parannusta. Jo
kainen taudintapaus vaatii erikoishoitoa.

Seuraavia yleisiä sääntöjä voi jokainen noudattaa, 
jolla on tämä tauti. Karttakaa kaikkia niitä ruokia, 
joiden _ kokemuksesta tiedätte vahingoittavan itseänne. 
Syökää niin yksinkertaista ruokaa kuin mahdollista, 
pureskelkaa ruoka hyvin hienoksi ja tehkää tarpeenne 
säännöllisesti. Tämä sääntö onkin kaikista tärkein. 
Runsaasti vettä on ruiskutettava peräsuoleen joka päi
vä, kunnes kaikki mädänneet ainekset sieltä ovat pois
tuneet. Tähän tarkoitukseen käytetty vesimäärä olkoon 
yhdestä neljään kortteliin. Jokainen oivaltaa vaaran,
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mikä syntyy, jos m ädänneitä aineksia jää suoliin pi
temmäksi aikaa. Veri tulee tällaisista aineksista m yr
kytetyksi ja saattaa koko ruumiin epäkuntoon.

Nautitun ravinnon sulaminen, suurem m assa tahi p ie 
nemmässä m äärässä, ei riipu ainoastaan sen laadusta 
tahi valmistamisesta, vaan myöskin siitä, miten se nau
titaan. Tahdom m e tässä antaa teille pienen luettelon 
helpommin ja vaikeammin sulavista ravintoaineista.

Helpommin sulavat aineLampaanliha, p o ron 
liha, kananliha, lam paanlihasta tahi häränlihasta tehty 
keitto, maito, tuore kala, oslronit, riisi, tapioca, parsa, 
kukkakaali, paistetut omenat, appelsiinit, rypäleet ja 
persikat,

Vaikeammin sulavat ravintoaineet. Häränliha, ka- 
ritsanliha, ankanliha, metsälintujen liha, perunat, peru- 
najuurikas, kaalit, vihannekset, sellerit, leipäputinki, 
raparperit, suklaa ja kahvi.

Vaikeasti sulavat ravinnot.Sianliha, vasikan liha,
keitetyt munat, suolainen liha, m akkara, suolainen kala, 
hummeri ja kravut, silli, lohi, ruokaöljy, juusto, tuore 
leipä, piirakkaat, kaakut, pähkinät, luumut, kirsikat, 
kurkut, sipuli, valkojuurikas, palsternakat ja happam et 
laatikkoon sullotut vihannekset.

Jos sairas pääasiallisesti syö ainoastaan helposti 
sulavia ravintoaineita ja saa ne hyvin valm istettuna, 
kysyy lääkäriltä neuvoa ja saa hyvän lääkkeellisen 
hoidon, voi hän olla varm a siitä, että hän taudistaan 
pian paranee.

Umpitauti eli kova vatsa.

Tätä tautia ei pidä sekoittaa dyspepsiaan eli vat
sahappoon. Umpitauti johtuu siitä, etteivät suolet ky
kene poistamaan nautittua ravintoa.

Ihmisen terveys riippuu hyvin paljon vatsan kun
nossapitämisestä. Jokaisen ihmisen tulee säännöllisesti



tehdä tarpeensa joka päivä. Täm än säännön laimin
lyöminen aiheuttaa ennemmin tahi myöhemmin vakavia 
epäjärjestyksiä m ahalaukussa. Henkilö, jolla on umpi
tauti, saa  pahalle haisevan hengityksen ja koska tar- 
peittenteko ei ole säännöllinen, täytyy osan tätä lika- 
ainetta tulla ihon kautta ulos ja saattaa koko ruumiin 
pahanhajuiseksi, toisin sanoen ihminen on silloin kul
keva makki. Täm ä on tietysti hyvin epäm iellyttävää 
muille ihmisille ja sen tähden onkin tuollaisen ihmisen 
velvollisuus parantaa täm ä asia niin pian kuin m ah
dollista.

Varsinaiset syyt.
Varsinainen syy umpitautiin on m aksan epäkuntoi- 

suus, josta johtuu, ettei m aksa anna tarpeeksi sappea 
ulostamiseksi, epäpuhdas veri ja liika vähäinen ruumiin 
liikunto. Henkilöt, jotka tekevät työtä huoneessa ja 
istuvat hiljaa koko päivän, ovat varsinkin alttiina tälle 
taudille Irstas ja säännötön elämä ja salaiset paheet 
ovat myöskin hyvin päteviä syitä tähän tautiin.

Umpitauti sem m oisenaan ei ole niinkään vaarallinen 
tauti, mutta jos sen hoito laiminlyödään voi siitä aihe
utua hyvin vaarallisia seurauksia, niinkuin peräsuolen 
ulostuleminen, rauhasia peräsuoleen ja kaikenlaisia iho
tauteja. M yöskin siitinelimet kärsivät pitkällisestä umpi- 
taudista.

Umpitauti naisissa saattaa kohdun epäjärjestykseen 
sekä muita naisille ominaisia tauteja. Tahdom m e ta r
kemmin puhua tästä asiasta, kun tulemme naistauteihin.

Väkeviä patenttiulostusaineita, joista niin yleisesti 
ilmoitetaan, pitää välttää. Ne voivat kyllä tilapäisesti 
tuottaa huojennusta, m utta ne heikontavat suolia yhä 
enemmän. Jos kerran alkaa niitä nauttia, niin täy
tyy sitä tapaa aina käyttää.

Hoito.
Varovaisuus on parempi kuin huono parannus. Jos 

elää säännöllistä ja järkevää elämää, ei tarvitse pelätä
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tätä tautia, mutta ken sen sattuu saamaan, hänen tulee 
niin pian kuin mahdollista hakea sille apua. Kaiken
laiset hedelmät, kuten omenat, appelsiinit, sitruunat, 
viikunat, rypäleet j. n. e. ovat erinomaisia lääkkeitä tätä 
tautia vastaan. Säännöllinen tarpeenteko on aivan vält 
täm ätöntä, ja jos te kerran totutatte ruumiinne siihen, 
tulee siitä aivan kuin luonne teille. Äamu ja ilta ovat 
sopivimmat ajan tarpeenteolle. Tarpeellinen liikunto rait
tiissa ilmassa on välttäm ätön. Neuvoisimme teitä o le
maan käyttäm ättä yleisiä lääkkeitä ulostamista varten. 
Koettakaa karkoittaa tauti luonnollisemmilla keinoilla, 
niin saatte paljon parem m an tuloksen. Pikaista paran
nusta varten emme tiedä parem paa keinoa kuin puh
taan veden runsas ruiskuttam inen peräsuoleen. Äinoa 
paha puoli tässä asiassa on se, että siitä voi tulla m e
nettelytapa, jonka käyttäm istä tarvitaan joka päivä. 
M utta jos niinkin tapahtuu, on se kuitenkin parem pi 
kuin tämän taudin päteminen.

Kroonillisissa ja pitkällisissä taudintapauksissa tulee 
aina kysyä neuvoa lääkäriltä.

Löysä vatsa eli Kroonillinen diarree.

Täm ä tauti tunnetaan runsaasta ja vetelästä ulos
tuksesta, johon toisinaan on sekoittunut sappea tahi 
verta.

Taudin syyt ovat hyvin monellaiset, m utta kuiten
kin voi huomata, että ne ovat sam aa alkuperää. T ä 
män taudin voi saada helpommin kesällä ja syksyllä 
kuin muina vuoden aikoina. Likaisuus, huono vesi, 
huonot, epäterveellisiä kaasuja sisältävät huoneet syn
nyttävät täm än taudin.

Varsinkin lapset saavat kärsää taudin oireista ja suuri 
joukko niitä kuolee tähän tautiin, tahi myöskin niistä 
lääkkeistä, joita annetaan lapsille taudin parantamiseksi. 
Jos vatsan löysyys johtuu jostain yllämainitusta syystä



ja henkilön ruumis on muuten aivan terve, on siitä suuri 
hyöty, jos antaa vatsan olla tässä tilassa ainakin muu
tam an päivän. Ruumis tulee sen kautta puhdistetuksi 
vaarallisista ja myrkyllisistä aineista.

Kroonillinen vatsan löysyys johtuu siitä, että suo
let ovat vahingoittuneet jostain taudista, niinkuin vatsa
katarrista, huonosta ruoansulatuksesta, kuum eesta tahi 
kuppataudista. Huono hermosto on myöskin usein syynä 
siihen. Suoliston hermot tulevat niin heikoiksi, että 
vähinkin ravinto saattaa ne kiihoitukseen ja tällä tavalla 
saadaan heti ulostamisen tarve, samalla kun suolien 
liikkeet ovat niin nopeat, että ruoka tulee melkein su 
lam attom ana ulos. Huono veri, joka johtuu jostain 
m aksataudista, saattaa myöskin toisinaan suolien lima
kalvon epäkuntoon, josta johtuu että ulostus on viher
tävää ja hyvin pahalle haisevaa. Elleivät tällaiset ulos 
tukset lakkaa, tulee tulehdus suolien limakalvoihin ja 
ne tulevat suuressa määrin verellä sekoitetuiksi ja tu o t
tavat suurta tuskaa potilaalle Kuume tulee ruumiiseen 
ja potilaan iho käy kuivaksi ja kuumaksi. Kroonillinen 
vatsan löysyys on hyvin vaarallinen ja melkein m ah
doton parantaa, jos sitä kestää kovin kauvan, ja kuo
lema seuraa vihdoin heikkoudesta.

Sam a m ääräys kuin muissakin kroonillisissa taudeis
sa pitää tässäkin paikkansa, nimittäin että tulee käyt
tää lääkkeitä, jotka vaikuttavat koko ruum iinrakennuk- 
seen, sillä koko ruumis on vahingoittunut ja tarvitsee 
siis lääkitystä.

Maksataudit-

Maksa eroittaa verestä ainetta, jota kutsutaan sapek- 
si. Ilman tätä sappea emme voisi ruokaa kunnollisesti 
sulattaa. Ne kanavat, jotka johtavat sapen maksasta 
suoliin, ovat hyvin arat ja heikot ja siitä seuraakin 
usein, että katarrimikroobit pääsevät näihin kanaviin



ja m enevät niistä m aksaan. Kun täm ä tapahtuu, ei 
maksa voi enään suorittaa tehtäviään, ja siitä seuraa, 
etteivät suolet saakaan tarpeeksi sappea, ruoansulatus 
joutuu epäkuntoon ja suurin osa nautitusta ravinnosta 
mätänee suolissa ja m yrkyttää veren. Kaikki ne oireet, 
jotka jo edellisessä luvussa selitimme, johtuvat tästä.

M aksaan voi tulla muitakin tauteja, kuten sen suure
neminen, josta seuraa veren pysähtyminen. Täm ä on 
tavallinen seuraus vatsataudeista, joita ei ole luonnol
lisesti hoidettu.

Toisissa tapauksissa kasvaa maksan ympärille ras • 
vakerros, tahi voi m aksa myös kuivettua.

M aksa voi myöskin saada niin kutsutun keltataudin. 
Täm ä tauti johtuu siitä, että sappi menee m aksasta 
suoraan vereen, sen sijaan, että sen tulisi ensin m en
nä sappirakon ja sen kanavien lävitse. Siitä seuraa, 
että potilaan iho tulee keltaiseksi, josta taudin nimikin 
johtuu. Vielä on maksalla yksi tauti, jota kutsutaan 
sappikiven tulehdukseksi. T ässä taudissa sappirakko 
rikkoutuu ja sen osat tulevat peräsuolen kautta ulos.

Epäpuhdas veri. Kevättaudit. Ruokahalun 
puute.

Ihmiskunnan tavat sivistysm aissa ovat sellaisia, että 
melkein jokainen mies, nainen ja lapsi kärsii n . s. 
kevättaudeista, joita tavallisesti seuraa huono ruokahalu. 
M aksa toimii huonosti, iho on väriltään keltainen, pää 
raskas, uni huono, tarpeenteko joko liian kovaa tahi 
sitten liian vetelää, kieli liman peitossa, ruoansulatus 
huono ja koko ruumis raukea, josta seuraa, e ttä m yös
kin sielu tulee levottomaksi ja toimettomaksi. Täm ä 
raukeus johtuu kevään omituisesta ominaisuudesta. Ke
vät on lehtien ja kukkien puhkeamisaika ja sillä on 
omituinen voima, joka vaikuttaa ihmiseen samalla ta 
valla kuin kasviin. Lisäksi tulee, että meidän täytyy



kylmänä vuodenaikana istua useam pia kuukausia suu
rimmaksi osaksi huoneessa ja me syömme enemmän 
kuin meidän pitäisi syödä.

Liian täyteläinen vatsa, keinotekoinen lämpö ja huo
no ilma, kaikki nämä syyt vaikuttavat veren myrkyt- 
tymisen, vähentävät ihmisen vastustuskykyä, siten va
hingoittuvat ne voimat, jotka pitävät ruumiin koneiston 
käynnissä. Ruokahalumme ja innostuksemme kaikkeen 
katoaa. Tunnemme olevamme haluttomia ja väsyneitä 
joka suhteessa. Tällöin useimmat turvautuvat n. s. »pa- 
tenttilääkkeisiin», joiden ihm eitä-tekevästä voim asta 
sanomalehti-ilm oitukset puhuvat, sen sijaan että he 
kääntyisivät lääkärin puoleen kysyäkseen häneltä n eu 
voa Toiset nauttivat liköörejä, toiset taas ulostus
lääkkeitä ja väliin tuntuu aivan kuin jos ne tosiaankin 
auttaisivatkin. K arvaat liköörit kiihoittavat ja ulostus
lääkkeet puhdistavat vatsaa ja sitäpaitsi on niitä niin 
helppo nauttia.

N. s. kiihoitusjuomat kiihoittavat ruokahalua hetkel
lisesti ja antavat hetkiseksi virkistystä, m utta sen jäl
keen tulee vastavaikutus. Jos ne lisäävätkin ruoka
halua, niin mitä hyötyä siitä on? Jos ruoansulatuselim et 
ovat epäkunnossa, vaikuttaa tuo lisääntynyt ruokahalu 
ainoastaan sen, että elimet saavat vieläkin enemmän 
työtä ja rasittuvat yhä enemmän.

U lostuslääkkeet puhdistavat kyllä suolet tilapäisesti, 
m utta siitä ei ole sen pitempiaikaista hyötyä. Paksu 
veri ja huonosti toimiva m aksa eivät tule parannetuiksi 
näillä lääkkeillä. Tulos on se, että henkilöt, jotka y m 
m ärtäm ättöm yydessään käyttävät yllämainittuja apukei
noja, saavat viimein luonnonkin auttam aan heidän ru u 
miinsa heikontumista.

Henkilöt, jotka kevään tullessa tuntevat olevansa 
haluttomia ja heikkoja, ovat kunnollisen lääkärin neu
von tarpeessa, ja sen tähden tulisikin heidän kysyä 
neuvoa lääkäriltä, johon he luottavat. Jos ruumiinne 
tarvitsee parannusta, kääntykää silloin lääkärin puoleen, 
joka ym m ärtää tehtävänsä, niin tulette pian h u o m aa-
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maan, että hänen neuvonsa avulla sekä vähäisillä lääk
keillä voitte nauttia keväästä niinkuin teidän siitä tulee 
nauttia ja  iloita.

M unuais- ja rakkotaudit.

M unuaisten tehtävänä on puhdistaa veri ja ero ttaa 
virtsa ruumiista. Elleivät nuo elimet tee kunnollisesti 
tehtäviään, on ihmisen m ahdoton pysyä terveenä. Jos 
niiden työ tykkänään lakkaisi 24 tunniksi, olisi siitä 
seurauksena kuolema.

Kaikista pitkällisistä ja tuskallisista taudeista ovat 
m unuais- ja rakkotaudit vaarallisimmat.

M unuaiset ja ruumiin m uut elimet ovat keskenään 
hyvin läheisessä yhteydessä. Täten on varsinkin keuh
kojen laita. Keuhkotuberkuloosi ja kroonillinen keuh
kotulehdus ovat tavallisesti aina m unuaistaudin s e u ra - ( 
uksena.

M unuaistaudin oireet ovat väsym ys ja heikkous, 
henkinen välinpitämättömyys, päänsärky, unettomuus, 
särky selässä ja lanteissa, kaulapoltteet, huono ruoan» 
sulatus, runsas virtsan eristys, vaikea vedenheitto, p o h 
jakerros virtsassa, kaasujen kokoontuminen vatsaan ja 
vatsahappo. Kun tauti on ehtinyt kehittyneim pään 
muotoonsa, seuraavat pyörlymykset, jalat pöhöttyvät, 
sydän tulee heikoksi ja vettä kokoontuu munuaisiin.

Rakkokatarrin huom aa siilä, että vesipakot tulevat 
yhä tiheämmiksi, vedenheitto vaikeutuu, jolloin tuntuu 
kipua tai äkillisiä pistoksia, virtsa on paksua ja jauho- 
maista ja virtsatorvessa tuntuu alituista kiihoitusta.

Tuollaiset oireet ovat hyvin vaarallisia, sillä ne 
ovat niin salaperäisiä. Henkilöä voivat näm ä oireet 
vaivata m onta kuukautta, ilman että hän tietää siitä 
niin mitään. Potilas tietysti tuntee olevansa pahoin- 
Voipa, mutta hän lukee tuon pahoinvoinnin jonkun 
muun taudin syyksi.



Onneksi on jokaisella lääkärillä keino, jonka avulla 
hän voi tarkasti nähdä, ovatko potilaan m unuaiset tahi 
rakko vahingoittuneet vai ei, ja se on potilaan virtsan 
tutkiminen.

Keino, jonka avulla itse voi m äärätä ovatko mu
nuaiset tahi rakko vahingoittuneet, on laskea aamulla 
virtsaa pulloon. A ntakaa tämän seisoa 24 tuntia, jä 
jos tämän- ajan kuluttua huomaatte, että virtsassa on 
pohjakerros tahi se on jauhom aista, voitte olla aivan 
varm at siitä, että kysym yksessäolevat elimet ovat jol
lakin tavalla vahingoittuneet, ja että te olette heti avun 
tarpeessa. Teidän tulee antaa lääkärin heti tutkia 
virtsanne.

Virtsan tu

Kaikki lääkärit tietävät, että on vaikeammissa tau- 
dintapauksissa välttäm ätöntä tutkia sairaan virtsaa ja 
täten on asianlaita varsinkin, jos he epäilevät m unuai
sissa tahi rakossa olevan jotakin vikaa. Kaikenlaisissa 
kroonillisissa taudeissa on tällainen virtsan tutkiminen 
aivan välttäm ätön.

Ruumiista erittyvä virtsa on terveellä ihmisellä ai
van toisen näköistä kuin sairaalla. Sairaassa tilassa 
olevan ihmisen virtsa on aivan m uuttunut sekä värinsä 
että aineksiensa puolesta.

M ikroskoopillisen tutkimuksen avulla saadaan pa
remmin kuin millään muulla keinolla tietää, onko virt
sassa vieraita ja kivunsiemenillä täytettyjä aineksia. Jos 
virtsaan on sekoittunut verta, mätää, tahi liian paljon 
virtsahappoa, huom ataan se heti. Jollei m ikroskoo
pilla voida saada vieraita aineksia selville, on virtsa 
tutkittava kemiallisesti, joka keino varm asti näyttää 
meille pienimmänkin hivenen siinä olevasta vieraasta 
aineksesta.

Jos taudin oireenne ovat sellaisia, että epäilette 
m unuaisissa tahi rakossa olevan vikaa, tulee teidän 
heti kääntyä lääkärin puoleen saadaksenne apua.
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P ä ä n sä rk y .

Päänsärky on sangen tavallinen tauti varsinkin 
naisilla. Täm ä johtuu siitä, että he viettävät suurim 
man osan aikaansa huoneissa. Päänsärkyä emme voi 
oikeastaan sanoa taudiksi, sillä se on varoitusm erkki 
muista vaarallisista taudeista. Sen tähden ei pitäisi- 
kään laiminlyödä etsiä selville mistä taudista se on 
varoitusm erkkinä.

Päänsäryn voi saada liiallisesta työstä, kylmetty
misestä, huonosta ruoansulatuksesta, huonosta m ak
sasta tahi myöskin epäpuhtaasta verestä. Jälkimäisessä 
tapauksessa tuntuu särky toisen silmän yläpuolella.

Reum aattista päänsärkyä tuntee potilas aina ennen 
m yrskyn tuloa ja se on aina vaikeam paa silloin, kun 
ruoansulatuselim et ovat epäkunnossa. Toisinaan saa
daan päänsärkyä munuaistaudin vuoksi ja kipu tuntuu 
silloin aina niskassa. T ätä päänsäryn lajia seuraa aina 
unettomuus.

M uita päänsäryn m uotoja voimme saada väkijuo
mien nauttimisesta, kahvista ja teestä. M uutam at nais- 
taudit tuovat aina mukanaan päänsärkyä. Heikot sil
m ät ja sopimattomien silmälasien käyttäminen aiheut
tavat myöskin päänsärkyä.

Sen tähden, että useimmat päänsärkytapaukset ovat 
varoitusm erkkinä erilaisista taudeista, tulisi jokaisen, jon
ka päätä on ruvennut särkem ään, kääntyä lääkärin puoleen 
saadakseen sen syyt poistetuksi. Varsinkin varotam 
me potilaita käyttäm ästä yleisesti tunnettuja päänsär- 
kypulvereja. Näm ä sisältävät kaikenlaisia myrkyllisiä 
aineksia ja niiden väärin käy ttämin en voi tuottaa hyvin 
vaarallisia seurauksia.

Kuppataudista joht

Se on aivan erilaista päänsärkyä, jossa kipu on 
hyvin tuskallinen ja kestäväm pi kuin tavallisessa pään-
T e rv e y d e n  Opas — 5.



säryssä ja vaatii erikoishoitoa. Kuka tahansa, jolia on 
kuppatauti, voi saada kuppatautisen päänsäryn. Täm ä 
tauti on lääkittävä aivan samallaisilla lääkkeillä kuin 
itse kuppatautikin, ja siinä tapauksessa tarvitaan tai
tavan lääkärin apua.
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Leini eli jihti.

Sana jihti merkitsee oikeastaan pisaraa ja johtuu 
siitä vanhasta luulosta, että ruumiin sisäisistä osista 
tippuu myrkyllisiä aineita jäseniin ja m atkaan saattaa 
niissä tulehduksen. Se johtuu liiallisesta virtsahaposta 
veressä. Täm ä happo valmistuu ruoansulatuksen 
ohessa ja m enee munuaisiin, josta se tulee virtsan mu
kana ulos. jo s  sitä valmistuu enemmän kuin mitä mu
nuaiset voivat vastaanottaa sekoittuu se vereen ja siitä 
syntyy jihti eli leini

Leinitauti on perinnöllinen ja voi siis kulkea su
vusta sukuun. Useimmissa tapauksissa on potilas kui
tenkin itse hankkinut sen itselleen ja johtuu se silloin 
ylellisestä elämästä, liiallisesta väkijuomien nauttimi
sesta, kuppataudista j. n. e. Kuta enemmän ihminen 
nauttii tämän elämän ruumiillisista nautinnoista, sitä 
helpommin voi hän tämän taudin saada. Eräs kirjailija 
onkin sanonut tästä  taudista seuraavasti: »Leini tap 
paa useamman rikkaan kuin köyhän, useamman vii
saan kuin tyhmän.»

Leiniä ennustavat oireet ovat hyvin vaihtelevaisia. 
Epäjärjestys ruoansulatuselim issä, kaulapoltto, vatsan 
pöyhistys, röyhkäytys, vatsan löysyys tai kovuus, il
m estyvät tavallisesti potilaaseen. Sydän lyö nopeam 
min, päätä kivistää, suhinaa kuuluu korvissa, potilas 
tuntee olevansa levoton, m enettää ruokahalunsa eikä 
voi nukkua. M uutam issa tapauksissa tuntee potilas 
olevansa aivan terve, toisinaan voi hän paremmin kuin 
koskaan ennen, ennenkun tauti tulee. Väliin tulee se



aivan äkisti ja useimmiten yön aikana. Kummallista 
kylläkin, tuntee potilas kivun ensin sormien tahi var
paiden nivelissä. Kipu on hyvin tuskallinen ja tuntuu 
toisinaan lyhyemmän, toisinaan pitemmän ajan, taudin 
pakoittamat paikat tulevat punaisiksi ja paisuvat. P ie
niä . kalkkimaisesta aineesta muodostuneita solmuja 
asettuu niveliin ja hävittää tahi ainakin suuressa mää
rin vahingoittaa niitä. Ei siinä kyllin, että ihmisestä 
tulee rampa ijäkseen, vaan myöskin sisälliset elimet 
vahingoittuvat. Hermoheikkous ja munuaistauti, vatsa- 
happo vatsanväännöksineen sekä muita kaikenlaisia 
seurauksia johtuu teinistä.

Ankara ruokajärjestelmä on ensinnäkin tärkeä ehto 
tämän taudin parantamiseksi. Lääkärin tulee määrätä 
tämä ravinto samalla kertaa, kun hän määrää sopivia 
lääkkeitä.

Reumatismi.

Pelkän reumatismi-sanan mainitseminen tuottaa jo
kaiselle tunteen, joka on paljoa selvempi kuin mitkään 
selitykset siitä. Tuon taudin surullisin ominaisuus on 
se, että potilas saa aivan yksinään koettaa sitä kärsiä. 
Kysymyksessä on ainoastaan maltillisuus ja aika.

Vuosikausia on lääketiede koettanut tutkia, mistä 
tämä tauti oikein saa alkunsa, ja vasta viime aikoina 
on se tullut siihen johtopäätökseen, että se johtuu ve
restä. Tämä otaksuminen selittää sen siirtyilemisen: yh
tenä päivänä tuntuu se yhdessä, toisena päivänä toisessa 
paikassa. Ainoa reumatismin ulkonainen syy on kyl
mettyminen, joka johtuu märistä jaloista, kostean ilman 
hengittämisestä tai muusta sellaisesta, jonka tähden 
tauti vaivaa eniten juuri säänmuutosten aikana. Kyl
mettymisen kautta estyy ihon erittäminen. Muutamat 
kelpaamattomat ainekset, joiden tulisi oikeastaan tulla



ruumiista pois hien m uodossa, jäävät ruumiiseen, se
koittuvat vereen ja m yrkyttävät sen.

Reumatismin edellä tuntee potilas kuumeenkaltaista 
tunnetta. Kieli on liman peitossa ja virtsa vähentyy. 
Potilas erittää hikeä, jolla on hyvin kummallinen haju, 
melkein sam antapainen kuin happamalla maidolla, ja 
lääkäri tuntee hyvin usein taudin laadun astuessaan 
sisään sairaan huoneeseen. P istävää kipua tuntuu 
suuremm issa nivelissä sekä niiden ympärillä, ja toisi
naan ne ajettuvat. Pieninkin liike on tuskallinen ja 
kipeät ruum iinosat ovat aivan kuin halvatut. T ässä 
tilassa on tauti ainoastaan ensim äisessä vaiheessaan ja 
se voi estyä kehittymästä, jos se saa hyvää hoitoa ja 
lääkärinapua, m utta jos näm ä laiminlyödään, muuttuu 
se kroonilliseksi ja seuraa potilasta aina hautaan 
saakka.

Kroonillinen reumatismi ei niin paljon siirry paikasta 
toiseen, vaan pysyy enimmäkseen yhdessä paikassa. 
Veri pysähtyy johonkin niveleen, joka tulee punaiseksi, 
ajettuu, suurentuu ja viimein menee aivan pilalle. T a
vallisesti lakkaa tuska jonkun päivän kuluttua, ja silloin 
luullaan taudin paranneen, m utta se tuleekin takaisin 
sam aan tahi johonkin muuhun paikkaan.

Reumatismia seuraa tavallisesti muita tauteja ja sen 
tähden onkin tärkeätä, että sen kehitystä valvotaan 
mitä tarkemmin. Samalla tavalla kuin leinikin, turmelee 
se herm oston ja tuottaa potilaalle henkitorvi- ja keuh
kotulehduksen, munanvalkuaistaudin j n. e. Vaaralli
simmat seuraukset reumatismista ovat sydäntaudit. 
Kuolema aivohalvauksesta, joka on reumatismin se u 
rauksia, tulee varoituksetta ja aivan äkkiä. Tällaisia 
esimerkkejä olemme tilaisuudessa näkemään joka päivä.

On tosiaankin ajattelem atonta itse ruveta paranta
m aan itseään kaikenlaisilla linementeillä ja vertapuh- 
distavilla rohdoilla, joita rohdoskauppiaat teille tarjoo- 
vat. Sellaisista sydän äkkiä vioittuu, ja silloin ei voi 
mikään ihmisellinen voima enää teitä auttaa. Katumus 
sen johdosta ettette ole ennemmin m enneet kunnollisen
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lääkärin luo apua saadaksenne, on silloin liian myö
häinen.

Tippari-reumatismi

Tämä reumatismin laji johtuu vaillinaisesta ja huo
nosta tipparin hoidosta. Se ilmenee tavallisesti silloin 
kun juoksut lakkaavat väkevien ruiskutusten jälkeen. 
Tämän taudin suhteen lääkärit erehtyvät joskus, luul
len sen olevan tavallista reumatismia, sillä seurauksella, 
että he lääkitsevät sitä aivan väärin ja sillä tavalla vain 
tuottavat potilaalle turhia tuskia. Tämän taudin voi 
parantaa ainoastaan siten, että lääkäri palaa takaisin 
sen alkuperään ja alkaa lääkitsemisen uudelleen

Lentävä särky eli Neuralgia.

Tämä' on varsinainen hermotauti, joka tuo muka
naan suurta tuskaa ja kipua. Kipu, jota tavallisesti 
seuraa väsymys, on hyvin erilainen, väliin polttava, 
väliin pistävä ja repivä. Se tulee ajoittain, ainoastaan 
muutaman minuutin, toisinaan tunnin väliajalla tahi sit
ten joka toinen päivä. Tauti voi tulla mihin ruumiin
osaan tahansa, mutta eniten kuitenkin kasvoihin, jossa 
lihakset alkavat värähdellä.

Neuralgia vatsassa ja suolissa on hyvin tavallinen 
tauti. Silloin tunnemme erityistä painoa vatsamme 
päällä, erilaista röyhkäytystä ja kovia suonenvetoja, 
jotka välistä kestävät useamman tunnin.

Munuaiset, rakko ja virtsatorvi voivat myöskin jou
tua neuralgian vaikutuksen alaisiksi, mutta tämä on 
silloin tavallisesti seurauksena itsesaastutuksesta tahi 
muista salaisista taudeista. Kun neuralgia tulee sy
dämeen, tuntuu aivan kuin jos sydän puristuisi ko
koon, kasvot tulevat kalpeaksi, valtimo lyö heikosti ja 
kylmiä väreitä käy yli koko ruumiin.



Veren puute, huono ruoka ja kylmettyminen ovat 
neuralgian varsinaiset syyt. Kysykää aina lääkärin 
neuvoa, jos luulette että teillä on mainittu tauti.

Sydäntaudit

Sydän panee veren liikkeelle koko ruumiissamme. 
Se on rakenteeltaan aivan pumpun kaltainen ja sa
malla tavalla kuin pumppukin toisinaan joutuu epä
kuntoon, samoin myöskin sydän joutuu liiallisesta rasi
tuksesta joskus epäjärjestykseen, tapahtuen se varsinkin 
henkilöissä, jotka tekevät hyvin raskasta työtä. Sydän 
käy isommaksi ja heikommaksi ja potilas hengästyy. 
Sydän voi myöskin vahingoittua pelosta, reumatismista, 
suuttumisesta tahi muista mielenliikutuksista.

Vatsataudit, kuten dyspepsia, vatsakatarri ja pin- 
tikkamato, itsesaastutus, liiallinen pariteleminen, kelta- 
tauti ja yleinen heikkous voivat vahingoittaa sydäntä. 
Liiallinen tupakan tahi väkijuomien käyttäminen on 
myöskin vahingollista sydämelle.

Sydäntaudin oireina ovat säännöttömät ja tiheät 
sydämentykytykset ja potilas tuntee aivan kuin olisi 
sydän kaulassa Sen ohessa hän tuntee epämääräistä 
pelkoa ja alakuloisuutta.

Hoito.
Vaikeampia sydäntauteja ovat:
Rasvakerros sydämen ympärillä, joka tavallisesti 

johtuu liian ylellisestä elämästä.
Sydämen laajentuminen, joka on seurauksena liian 

kovasta ruumiillisesta työstä.
Neuralgia sydämessä, joka panee sydämen lämsät 

epäkuntoon, mistä johtuu, ettei veri pääse kunnollisesti 
pulppuamaan sydämessä.



Lapset ja alle 20 vuoden ikäiset nuoret ihmiset saa
vat usein kiivaan sydämentykytyksen. Täm ä johtuu siitä, 
e ttä he kasvavat liian nopeasti, m utta kun he tulevat yllä
mainittuun ikään, katoavat nuo oireet silloin itsestään.

Sydäntautia parantaessa täytyy ensin tutkia mikä 
on ollut taudin syynä. Jos tauti johtuu huonosta ruo
ansulatuksesta, tulee lääkärin ensin korjata täm ä epä
kohta, ennenkun hän voi ryhtyä parantam aan sydäntä. 
Kaikissa sydäntaudeissa täytyy potilaan olla hyvin 
varovainen ruokien valinnassa. Kahvia, teetä, väki
juomia ja tupakkaa tulee potilaan karttaa niin paljon 
kuin mahdollista, kaikenlainen kova työ on vahingol
lista ja potilaan tulee levätä ja nukkua niin paljon kuin 
hänellä suinkin vaan on siihen tilaisuutta.

Kylmät kylvyt, jokapäiväinen liikunto raittiissa il
m assa ja säännöllinen elämä ovat sääntöjä, joita on 
aivan välttämättömästi tarkalleen noudatettava.

Kaikissa sydäntaudin tapauksissa tulee potilaan 
kääntyä lääkärin puoleen saadakseen apua.
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Ihotaudit.

Ihotaudit ovat varsin yleisiä varsinkin sellaisten 
keskuudessa, joiden täytyy tehdä raskasta työtä. Emme 
puhu tässä ihotaudeista, jotka johtuvat kuumeista, kuten 
isostarokosta, rokosta ja m uista senkaltaisista taudeista, 
emme m yöskään aijo puhua ihotaudeista, jotka johtuvat 
kuppataudista, sillä näm ä ihotaudit saavat oman lukunsa.

M uutam at ihotaudit johtuvat juoppoudesta tahi m yös
kin liiallisesta lääkkeiden, kuten promiidin, potaskan, 
arsenikin ja muun sellaisen käyttämisestä.

M uutam at ihmiset saavat ihotauteja sopim attom asta 
ruoasta kuten kalasta, m ansikoista ja kiihöittavista ai
neista. Tällaiset ihotaudit katoavat kuitenkin hyvin 
lyhyen ajan kuluttua.
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Varsinaisten ihotautien syyt.

Varsinaisten ihotautien syyt ovat: Ulkonainen likai
suus ja epäpuhdas veri. Henkilöiden, jotka hikoilevat 
kovasti ja tekevät kovaa työtä, tulee olla hyvin tarkat 
puhtauden suhteen, jotta heidän ihonsa voisi kunnolli
sesti tehdä tehtävänsä ja auttaa keuhkoja ja m aksaa 
kunnollisesti ajamaan kaikki vahingolliset ainekset pois 
ruumiista. Tomu ja lika tukkivat hikireijät ja saattavat 
siten ihon epäkuntoon. Vahingolliset ainekset jäävät 
sillpin ruumiiseen ja m yrkyttävät veren.

Henkilöiden, jotka tekevät työtä tomuisilla ja likai
silla paikoilla tahi hikoilevat hyvin runsaasti, tulee 
m uuttaa alusvaatteita vähintäin joka toinen päivä. Toi
set taudit johtuvat myös siitä, ettei tukkaa ja päätä 
pestä tarpeeksi usein. Siitä johtuu ihotauteja useammin 
kuin luullaankaan.

Ecmma

on ihotaudeista tavallisin. Täm ä tauti on hyvin itse
pintainen ja vaatii kunnollista sekä sisäistä että ulko
naista hoitoa. Se johtuu epäpuhtaasta  verestä ja liial
lisesta v irtsahaposta ruum iissa.

Ihonäppylät eli s. finnit

on hyvin tavallinen ihotauti. Se johtuu tavallisesti siitä, 
ettei ihoa pidetä tarpeeksi puhtaana. Sen saavat ta
vallisesti 15 ja 25 ikävuoden välillä olevat ihmiset. 
Vaikka tämä tauti ei olekaan vaarallinen, on se joka 
tapauksessa hyvin epämiellyttävä. Jos tauti tahdotaan 
poistaa, vaatii se hyvin kunnollista hoitoa. Kun koke
nut lääkäri alkaa hoitaa ihotauteja, ottaa hän ensin sel
vää tautien alkuperästä; sen jälkeen on hänen hyvin 
helppo parantaa ne.



Risatauti eli Skrofleri.

Nimi johtuu kreikkalaisesta sanasta Scropha, joka 
merkitsee nuorta sikaa, täm än taudin syyn luultiin tule
van liiallisesta rasvan syömisestä.

Risaiautinen ihminen on saanut täm än taudin epä
puhtaasta verestä tahi periytyneenä tarttuvasta taudista, 
Kuten kuppa- tahi keuhkotaudista. Risatauti vaivaa 
varsinkin lapsia, joiden vanhemmilla on ollut kuppa- 
tahi keuhkotauti, ja tauti voi pysyä tällaisessa perheessä 
kolmanteen ja neljänteen polveen. Siten tulevat lapset 
kärsimään vanhempien harha-askelten tähden. Risa- 
tautisilla lapsilla on tavallisesti vaalea tukka, m uodoton, 
iso pää, tuhkanharm aa iho, pullistuneet posket ja pak
sut huulet. Ne ovat laihoja ja heikkoja, ja niillä on 
tavallisesti suuri vatsa ja heikot sääret.

Veri on epäpuhdasta ja sen kiertokulku hidasta, 
josta aiheutuu ajoksia ihossa eli n. s. finnejä, y. m. 
Kellertävä, pahalta haiseva visva juoksee nenästä ja 
korvista. Silmät tulehtuvat ja vatsan löysyys ja val
koiset m adot vaivaavat potilasta. Visvaa alkaa ilmaan
tua myöskin soluverkkoon, luut m ätänevät, keuhkot, 
maksa ja kaikki pehm eät elimet vahingoittuvat. Risa- 
tauti johtuu huonosta ravinnosta ja ilmasta. Kaikki, 
mikä vahingoittaa ihmisen terveyttä, auttaa täm än ta u 
din tuloa, ei niin paljon hänessä itsessään, kuin hänen 
jälkeläisissään. Jos risatautiset lapset suoriutuvat o n 
nellisesti lasten taudeista, niin käy tauti paljoa helpom 
maksi, kun he pääsevät noin neljäntoista tahi kuuden
toista vuoden ikään.

Täm än taudin parantam inen on aivan terveydenhoi
dollista laatua. Parantavia lääkkeitä, niinkuin kalan
maksaöljyä, käytetään usein suurella menestyksellä, 
mutta paras tämän taudin lääke on hyvä ravinto, puh
taus, raitis ilma ja liikunto. Risa tautisia lapsia ei pitäisi 
koskaan rokottaa. Jos teissä on risataudin oireita, niin 
älkää koskaan laiminlyökö sen hoitamista, vaan kään
tykää heti taitavan lääkärin puoleen. Ajatelkaa, m in-
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kalaiset seuraukset tällaisesta taudista on, jos menette 
avioliittoon. Teidän jälkeläisistänne tulee häpeää sekä 
teille että koko maailmalle.

1
Peräsuon ien  ulostuminen eli HemorroSdit,

Täm ä tauti on hyvin epämiellyttävä, vaikka se ei 
aina olekaan vaarallinen, nimittäin jos taitava lääkäri 
sen aikonaan parantaa. Se tulee yleisemmin miehiin 
kuin naisiin, ja myös sellaisiin ihmisiin, joissa on pal
jon verta ja jotka istuvat hyvin paljon, se tulee myös
kin ihmisiin, jotka liikaa nauttivat väkevää kahvia, vä> 
kijuomia ja tupakkaa, sekä itsesaastuttajiin. Naiset, 
ollessaan raskaina, ovat hyvin usein alttiina tälle taudille.

Täm ä tauti tunnetaan siitä, että ne suuret suonet, 
jotka ovat peräsuolen ympärillä, täyttyvät liialla verellä. 
Täm än taudin syyt ovat: umpitauti, huonosti toimiva 
m aksa, kylmettyminen, kroonillinen vatsan löysyys ja 
ulostamista varten käytetyt väkevät lääkkeet. Jos pul
listuneet suonet ovat aivan peräsuolen päässä, kutsu
taan sitä ulkonaiseksi hemorroidiksi, m utta jos ne ovat 
peräsuolen sisällä, kutsutaan sitä sisäiseksi hem orroi
diksi. U lkonaiset hemorroidit ovat paljoa helpommat 
parantaa kuin sisäiset. Ne parannetaan tavallisesti 
leikkaamalla tahi erikoislääkkeellä, joka pannaan perä
suoleen.

Sisäiset hemorroidit ovat vaikeammat parantaa ja 
sitäpaitsi enemmän kipua tuottavat. Kun niitä alkaa 
muodostua, tuntee potilas polttavaa ja kihelmöivää tun
netta, varsinkin milloin hänellä on tarpeenteko. Toisi
naan vuotavat ne verta joka kerta kun potilas on tar- 
peenteolla. Nämä hemorroidit tulevat usein ulos perä 
suoleen ja ovat silloin hyvin tuskalliset.

Parantaakseen tämän taudin täydellisesti, tulee sen 
syyt ensin täydellisesti poistaa. Liiallisesta väkijuomien 
ja tupakan nauttimisesta tulee potilaan aivan väittä-



niättöinästi luopua ja hänen tulee kääntyä taitavan lä ä 
kärin puoleen tässä asiassa.
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Henkitorven tulehdus.

Täm ä tauti on tavallisem pi kuin yleensä luullaan- 
kaan.

Henkitorven tulehdus on, kuten jo nimestäkin voim
me päättää, tulehdus, mikä syntyy niissä torvissa jotka 
johtavat ilmaa suusta keuhkoihin. Äkillisistä sään- 
m uutoksista johtuu, että täm ä tauti on niin yleinen. 
Se alkaa ensin katarrilla nenässä tahi nielussa ja siir
tyy sitten vähitellen henkitorveen.

Tällainen potilas tuntee läm pöisenä vuodenaikana 
olevassa paljon parempi, m utta kun kylmä vuodenaika 
alkaa, tulee hän heti huonommaksi ja huonontuu talvi 
talvelta, jollei saa pikaista parannusta. Oireena on 
lyhyt yskä, jota seuraa vähän sylkeä, mikä tulee hy
vin vaikeasti ulos. Täm ä yskä on se oire, joka ensiksi 
ilmoittaa taudin tulon. Seuraava oire on raskas hen
gitys. Henkitorven tulehduksesta seuraa, että sen sei
näm ät vetäytyvät kokoon ja hengittäminen käy yhä 
vaikeammaksi.

Sen m ukaan kuin tauti lisääntyy, sylettää sairasta 
enemmän ja sylki saa keltaisen tahi vihertävän värin, 
tulee paksuksi ja sekoittuu verellä ja visvalla. Rinta 
tuntuu raskaalta, aivan kuin jos joku painaisi sitä.

Potilas m enettää vähitellen voim ansa ja ellei tautia 
aikanaan paranneta, on potilas pakoitettu jättäm ään 
työnsä ja m enemään vuoteeseen.

Vaara henkitorven tulehduksesta on hyvin suuri, 
varsinkin jos potilaalla on heikko ruumiinrakenne, jossa 
tapauksessa tauti pian muuttuu keuhkotaudiksi. M yös
kin sydän ja munuaiset voivat vahingoittua pitkällisestä 
henkitorven tulehduksesta, kun veri ei saa  tarpeeksi 
ilmaa ja se on sen tähden huonoa. T ästä  tulisi ihm is



ten huomata, että tauti on hyvin vakavaa laatua ja vaa
tii taitavan lääkärin hoitoa.

Täm ä tauti tulee tavallisesti useimmiten täysikasvui
siin ihmisiin, mutta se voi tulla myöskin lapsiin. Jos 
niin tapahtuu, että lapsi saa henkitorventulehduksen, 
on mitä pikemmin noudettava lääkärin apua, sillä lap
set voivat saada paljoa helpommin keuhkotaudin kuin 
täysi-ikäiset ihmiset.

Älkää koskaan antako lapsien m aata vanhempain 
ihmisten kanssa, joilla on täm ä tauti, ei edes oman 
äitinsä kanssa. Tunnetaan motita sellaista tapausta, 
jolloin lapsi on saanut taudin om asta äidistään.
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Hoito.

Tauti ei ole suinkaan parantum aton, m utta se vaatii 
joka tapauksessa taitavan lääkärin hoitoa. Potilaan 
tulee olla hyvin varovainen kaikenlaisten säänvaihtelujen 
suhteen. Kylmänä vuodenaikana tulee potilaan käyt
tää flanellivaatteita lähinnä ruumista. Hänen tulee niin 
paljon kuin mahdollista välttää kylmän ja raa’an ilman 
hengittämistä.

M akuhuoneen tulee olla valoisa ja hyvin tuuletettu. 
Ruoan tulee olla yksinkertaista ja helposti sulavaa, 
lihaa saa potilas syödä niin vähän kuin m ahdollista ja 
väkijuom ien nauttiminen on kokonaan kiellettyä.

Täm än taudin lääkkeellisessä hoidossa on hyvin 
tärkeätä, että potilas saa oikeita lääkkeitä. Kaikenlai
sia yskälääkkeitä tulee potilaan karttaa, sillä ne sisäl
tävät ainoastaan ooppiumia, joka vain pahentaa tautia.

Jos tauti on alkanut m uuttua keuhkotaudiksi tahi 
istuttanut siem enensä muihin elimiin, niinkuin sydäm - 
m een ja munuaisiin, vaatii sen parantam inen pitemmän 
ajan.

H oidettaessa tätä, niinkuin kaikkia muitakin tauteja, 
voi potilas helpottaa lääkärin työtä hyvin paljon, jos 
hän tarkalleen noudattaa lääkärin antam ia m ääräyksiä



ja neuvoja; sitäpaitsi tulee potilaalla olla maltillisuutta, 
jotta hänet voisi täydellisesti parantaa.

Hengenahdistus eli Astma.

Ästm a eli hengenahdistus on lääketieteen tuntem ista 
taudeista vaikeimpia. Sellaiset taudit kuin keuhko
tauti ja kroonillinen munuaistauti, ovat tosin paljoa v aa
rallisempia ja tappavat useampia ihmisiä kuin hengen
ahdistus, m utta viimemainittu tuottaa paljoa suurem 
pia tuskia kuin mikään muu tauti. Eikä siinäkään 
kaikki, vaan se tuo sitäpaitsi muita hengenvaarallisia 
tauteja mukanaan. Harvoin tavataan pitkällistä hen
genahdistusta, johon ei olisi sekoittunut tauteja sellaisia 
kuin henkitorventulehdus ja keuhkotaudintapaukset. 
Etenkin keuhkotaudin huom ataan hyvin usein olevan 
tulossa, kun hengenahdistus alkaa.

H engenahdistuksen oireet ovat hyvin selvät. Äkkiä, 
ilman minkäänlaista syytä, alkaa hengittäminen käydä 
hyvin vaikeaksi. V ällin tuntee sairas sam anlaisia o i
reita kuin pyörtym isessäkin tahi tulee hyvin herm os
tuneeksi ja väsyneeksi. Kasvot vääristyvät tuskasta 
Hengitys käy yhä vaikeammaksi ja sairas kamppailee 
saadakseen ilmaa. Ikkunat ja ovet aukaistaan selko 
selälleen, vaan sittenkään ei sairas saa tarpeeksi ilmaa. 
Peläten, että hän tukehtuu, ei hän uskalla panna m aata, 
vaan hyökkää avonaisen ikkunan ääreen saadakseen 
ilmaa. Hän istuu koko yön tuolilla nukkumatta. S il
m ät pullistuvat aivan kuin tahtoisivat ne haleta ja kas
vojen suonet paisuvat, potilaan v irtsa on väritön ja 
sitä tulee runsaasti. Ääni on käheä ja hengitys kuuluva.

Tavallinen hengenahdistus tulee useammin miehille 
kuin naisille. Tavallisesti tulee se keski-ijällä, vaan 
voi myöskin tulla lapsuudessa ja vanhuudessa.
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Tämän taudin syyt

ovat monenlaiset. M uutam issa tapauksissa on se pe
rinnöllinen. Toiset saavat sen tom uisesta ja kosteasta 
ilmasta, toiset jälleen pelosta, surusta tahi muista ep ä 
miellyttävistä mielenliikutuksista. N eurastenia ja her- 
m oheikkous tuottavat hyvin usein hengenahdistuksen. 
T ässä tapauksessa kutsutaan sitä spasm aattiseksi 
astmaksi ja tarvitsee se heti parantaa, muuten se v a 
hingoittaa keuhkot.

Yleinen

M onia erilaisia lääkkeitä suositellaan tämän taudin 
huojentamiseksi. Tahdom m e tässä mainita eniten käy
tettyjä niistä.

N:o 1. O ttakaa neljä unssia Stram onialehtiä ja teh 
kää siitä pulveria hieromalla sitä käsienne välissä, se 
koittakaa siihen yksi unssi hienoa salpietaripulveria. 
Pankaa puoli teelusikallista tätä sekoitusta hyvin kuu
man rautalevyn päälle ja hengittäkää sisäänne savua, 
joka siitä nousee.

N:o 2 Juokaa kupillinen kuum aa kahvia tahi use
ampi kupillinen kuum aa vettä, niin kuumana kuin m ah
dollista.

Yllämainitut keinot ovat ainoastaan helpotukseksi. 
Jos taudin tahdotte parannetuksi, tulee lääkärin saada 
se hoitonsa alaiseksi, muuten se ei parane koskaan.

Katarri,

Katarriksi nimitämme tulehdusta jossain limakal
vossa, nenässä, nielussa, henkitorvessa, vatsassa, mu
nuaisissa, m aksassa tahi naisilla myöskin kohdussa. 
Ylimalkaan, kun puhutaan katarrista, tarkoitetaan aino
astaan  kolmea ensinmainittua, s. o. nenässä, nielussa
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tahi henkitorvessa esiintyvää. Henkitorvikatarri on 
hyvin tavallinen kylm ässä ilmanalassa. Täm än taudin 
syynä on tavallisesti kova kylmettyminen, joka vai
kuttaa eri henkilöihin, riippuen heidän verestään.

Jos veri on puhdasta ja tervettä, sietää ihminen 
melko paljon kylmyyttä ilman muita seurauksia, kuin 
korkeintaan pieni pahoinvointi.

Nenäkatarr

Nenäkatarri eli nuha alkaa tavallisesti säryllä ohi
moissa ja otsassa, korvien suhinalla, kuivuudella nenässä, 
suussa ja nielussa. M uutam an päivän kuluttua alkaa 
nenä vuotaa, silmät käyvät vetisiksi ja punaisiksi ja poti
las tuntee olevansa veltto ja väsynyt. Ensinnä ainoas
taan toisessa sieram essa esiintyy tällaisia oireita, mutta 
hyvin pian m enee katarri myöskin toiseen. Räkä käy 
hyvin paksuksi ja runsaaksi. Ruokahalu huononee ja 
potilas saa kuivan yskän, joka vaivaa varsinkin öisin. 
Kun tauti on tullut tähän asteeseen, vioittuvat myöskin 
nielu, henkitorvi ja toisinaan myöskin korvat, josta 
seuraa, että kuulo vahingoittuu. Siten tapahtuu v ar
sinkin lapsissa ja nuorisossa. Kun tauti on päässyt 
näin pitkälle ei se ole enään mikään leikin asia, vaan 
on heti haettava taitavaa hoitoa, jotta kuurous ei tulisi 
seuraukseksi.

Esiintyköönpä katarri missä m uodossa tahansa, on se  
hyvin epämiellyttävä sekä potilaalle että muillekin, sillä 
potilaasta lähtee paha haju, joka syntyy siitä, että veri 
pysähtyy nenän limakalvoihin ja mädäntyy siellä. S i
täpaitsi täytyy potilaan alituisesti niistää nenäänsä, 
aivastaa ja yskiä, mikä on hyvin epämiellyttävää hä
nen läheisyydessään oleville henkilöille.

Useimmat ihmiset ajattelevat, että katarri on tauti, 
joka kyllä itsestään menee pois muutaman päivän ku
luttua, mutta täm ä on suuri erehdys. Hengityselimet 
ovat, niinkuin tiedämme, tärkeim m ät ja arimmat elimet 
ja sen tähden onkin niistä pidettävä tarkkaa huolta.
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Jos taudin hoitamisen laiminlyötte, voi se johtaa pal
jon vaarallisempiin tauteihin, kuten henkitorven tu leh 
dukseen ja keuhkotautiin.

Kun tulehdus hoidon laiminlyömisen vuoksi on eh
tinyt levitä keuhkojen arkoihin kudoksiin alkaa keuh
kotauti, jos keuhkot hiukankin heikentyvät. Jos pi
kaista apua saadaan heti, ei tästä  sentään koidu mi
tään vaaraa.

Huomaamme siis tästä, ettei katarri eli nuha ole 
mikään leikin asia, vaan sille täytyy nopeasti etsiä 
parannusta. Varsinkin on tauti vaarallinen sellaisille 
henkilöille, joilla on jo ennestään joku muu tauti tahi 
heikko ruum iinrakenne Vahvaruumiinen ihminen pa
rantuu tästä  taudista m uutam assa päivässä. .

Älkää siis laiminlyökö kylmettymisen hoitamista, 
vaikka kohtakin se voi teistä näyttää vähäpätöiseltä. 
Kysymällä lääkäriltä neuvoa heti, kun ensimäiset oireet 
alkavat näyttäytyä, voitte olla varm at pikaisesta ja var
m asta parantum isesta ja sillä tavalla vältätte kaikki 
m uut taudit, jotka mahdollisesti voisivat seurata täl
laista kylmettymistä.

Influensa eli ryssän yskä.

Täm ä on tauti, joka m äärättyinä vuodenaikoina rai
voaa kulkutautina. Sen otaksuttiin ennenvanhaan tul
leen Venäjältä, josta se myöskin on saanut nimensä.

Tauti raivoaa varsinkin kylmän ja kostean sään 
vallitessa. M uutam at taudin oireista ovat sam antapai
sia kuin katarrissakin, m utta se tuo aina m ukanansa 
lievän kuupieen.

Ellei influenssaa paranneta pian, voi se kääntyä 
keuhkokuum eeksi tai keuhkotaudiksi. Sen tähden on
kin tärkeätä, että täm än taudin tultua heti etsitään sii
hen lääkärin apua. Sopivilla, kuum etta lievittävillä | njl 
lääkkeillä voidaan täm ä tauti parantaa muutamassa 
päivässä. V arokaa n. s. influensa-lääkkeitä, joista il
m oitetaan sanom alehdissä kylmänä vuodenaikana. Ne
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sisältävät tavallisesti ainoastaan ooppiumia, jonka tie
dämme olevan hyvin vaarallista.
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Keuhkotauti.

Paremmin ym m ärtääksenne selityksemme keuhko
taudista, tahdomme ensin lyhyesti selittää keuhkojen 
rakennetta ja niiden tarkoitusta.

Keuhkot ovat, kuten tiedämme, hengityselimiä, jotka 
ovat sijoitetut rinnan yläosaan. Niitä voidaan verrata 
kahteen suureen sieneen, jotka puristuvat ja laajenevat 
aivan sen mukaan, kuinka me hengitämme ilmaa. Keuh
kot ovat aivan täynnä pieniä verisuonia, jotka haara
utuvat kaikille suunnille ja ahtavat keuhkoille punaisen 
värin. Nämä pienet verisuonet imevät hapen sisään- 
hengitetystä ilmasta. Ilman muut osat, jotka sisältävät 
pääasiallisesti vettä, erottavat keuhkot heti ja hengittä
vät ulos. liman happea voi verrata polttoaineisiin ja 
vetyä tuhkaan, joka heitetään pois.

On siis päivän selvää, että kuta puhtaam paa ja rait- 
tiimpaa ilma on, sitä parem paa on se keuhkoille.

Keuhkotauti eli n. s. tuberkuloosi on ihmiskunnan 
pahin vihollinen. Se on enemmän tuhoava ja levinnyt 
kuin mikään muu tauti. Laskelmien mukaan kuolee 
joka vuosi 3,000,000 eli seitsem äs osa koko maailman 
ihmisistä tähän tautiin. Keuhkotauti on alkuperältään 
hyvin vanha; tiedetään sitä esiintyneen noin 400 vuotta 
ennen Kristuksen syntymää, ja vaikka lääkärit ovat 
om anneet tälle taudille suurem paa huomiota kuin muille, 
ei heidän sittenkään ole onnistunut keksiä keinoa, joka 
parantaisi täm än taudin vaikeimmat tapaukset.

Kristillisen ajanlaskun alussa tunnettiin täm ä tauti 
nimellä »Musta surma», ja sen uhrit olivat lukemattomat.

Lääketiede on joka tapauksessa aikaansaanut sen, 
ettei tauti enää leviä niin suuresti, opettam alla ihmisille, 
miten heidän tulee elää ja hoitaa itseään, jotta taudin
te rv e y d e n  Opas — 6.
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tarttum isen ja leviämisen vaara olisi mahdollisimman 
pieni.

Keuhkotauti lapsissa on yleisempi kuin yleensä luui. 
laankaan. Sen tähden onkin aivan välttäm ätöntä var
jella pienokaisia tältä tuhoavalta taudilta niin paljon 
kuin mahdollista. Varotam m e lukijoitamme, joilla on 
lapsia, olem aan hyvin tarkkoja asunnon valitsemisessa, 
jotta eivät muuttaisi huoneeseen, jossa ennestään on 
asunut keuhkotautisia ihmisiä. Tauti leviää nimittäin 
basillien kautta, ja jos ne asettuvat johonkin, ei niiden 
hävittäminen ole niinkään helppoa. M onet lapset, jotka 
ovat aivan terveistä vanhemmista, ovat saaneet keuh
kotaudin sen tähden, että heidän vanhem pansa ovat 
m uuttaneet huoneisiin, joissa on keuhkotaudin basilleja.

Huoneet, joissa on huono ilmanvaihto, aiheuttavat 
myöskin lapsiin keuhkotaudin, koska basillit m uuttavat 
paikasta toiseen ja mieluimmin asettuvat sellaisiin paik
koihin, joissa on huono ilma. Taudin voi myöskin 
saada ruoasta, esim. tuberkuloosisesta maidosta ja lihasta.

Taudin voi saada risataudista, kylmettymisestä, joka 
ensin on synnyttänyt vähemmän vaarallisia tauteja, mit
kä on laiminlyöty, itsesaastutuksesta, liiallisesta parit- 
telemisesta, tupakan ja väkijuomien väärinkäyttäm isestä. 
Yleensä voimme sanoa, että kaikki taudit ja tavat, jotka 
ovat omiaan heikontam aan ruumista, ovat keuhkotaudin 
hyviä apulaisia.

Tunnettuja totuuksia

Tauti alkaa ihm isessä tavallisesti 15 ja 45 ikävuo
sien välillä. Tautia ei aina huom ata tai sitten ei sitä 
tunneta sen enslm äisessä m uodossa. Se hiipii sairaa
seen kuin varas yöllä, ja oireiden parantam inen taval
lisesti laiminlyödään. V asta kun se on pitkän ajan 
turm eltanut ruumista, tulee potilas rauhattomaksi.

Ennen luultiin keuhkotaudin tarttuvan samalla ta 
valla kuin tuhkarokko, kurkkum ätä ja isorokko, mutta 
niin ei ole asianlaita. Äinoa tapa, jolla täm ä tauti voi
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tarttua on, että hengitämme sisäämme mikroobeja, tau 
din siemeniä, jotka nousevat keuhkotautisten potilaiden 
kuivettuneesta syljestä ja leviävät ympäri koko sairaan 
huoneen, ja tässäkin tapauksessa ainoastaan sellaiset 
voivat saada tarttunnan, joilla on heikko ruumis, tahi 
joilla jo perinnöllisyyden kautta on ruumis, joka on 
helposti tämän taudin vaikutuksen alainen. M yöskin 
voi taudin saada m aidosta tahi lihasta, jossa on täm än 
taudin siemeniä.

Väärin on sanoa täm än taudin olevan perinnöllisen 
muuten k u i n  siten, että keuhkotautisten v a n h e m p i e n  
lapset ovat helpommin alttiina keuhkotaudeille k u i n  
terveitten vanhempain lapset, ja täm ä on s e u r a u k s e n a  
siitä, että edellisten vastustusvoim a on paljon h e i k o m p i  
kuin jälkimäisten.

Laskelmien mukaan sylkee keuhkotautinen potilas 
kahdessakym m enessäneljässä tunnissa noin kaksi tai 
kolme miljoonaa basillia. Nämät basillit len tävät tuulen 
m ukana joka paikkaan, kadulle, talojen seiniin, v aa t
teisiin ja huoneisiin. Jos näm ät basillit pääsevät sel
laisen ihmisen keuhkoihin, jolla on taipum uksia tähän 
tautiin, tahi henkilöön, jonka ruumis jonkun muun syyn 
tähden on heikko, voi tartunta hyvin helposti tapahtua. 
Sen tähden onkin hyvin tärkeätä puhdistaa keuhko
tautisten sairaiden huoneet sellaisilla aineilla, jotka ta p 
pavat näm ä basillit aivan täydellisesti.

Taudin

Tauti voi esiintyä monella tavalla. K u n  se ensin 
näyttäytyy elimissä, m uodostuu siellä täällä s o l u k u d o k -  
sia, jotka ovat hampunsiemenen kokoisia. N ä m ä  sie
menet ovat harmahtavia, melkein läpinäkyviä ja ne 
voidaan helposti särkeä, m utta sikäli kuin tauti edistyy, 
m uuttuvat ne sekä m uodoltaan että väriltään, tulevat 
koviksi ja rustomaisiksi. Ne kerääntyvät k i m p p u i h i n  
ja estävät siten keuhkojen kudoksia saam asta ravintoa, 
minkä vuoksi näm ä osaksi m ädäntyvät. Nuo m ädän



tyneet osat m enevät joko vereen tahi tulevat yskän 
m ukana ulos ja siten pienenevät keuhkot pienenemis- 
tään. Tällä välin käy potilaan terveydentila yhä h u o 
nommaksi, hän muuttuu yhä heikommaksi ja hänen 
vastustusvoim ansa tautia vastaan tulee päivä päivältä 
yhä pienemmäksi. Potilas laihtuu yhä enemmän. Voi
m at katoavat, hän hikoilee alituisesti, erittäen tavalli
sesti kylmää, limaista hikeä. Toisinaan tuntee hän ole- 
vansa kuum a mutta toisinaan hän tuntee kylmiä väris
tyksiä yli koko ruumiin. Uni on rauhatonta ja ajoittaista.

Useinkin luullaan keuhkotaudin oireita vain lievän 
kylmettymisen seurauksiksi, eikä kiinnitetä niihin suu
rem paa huom iota. Niin ei kuitenkaan pitäisi tehdä, vaan 
heti tä lla isten  oireitten ilmestyttyä olisi käännyttävä 
lääkärin puoleen neuvoa kysymään.

Taudin myöhemmät ilmenemismuodot.

Jonkun ajan kuluttua tulevat oireet vieläkin selvem 
miksi. K asvojen ihon väri muuttuu äkkiä, väliin on 
potilas kuoleman kalpea, väliin taas peittyvät hänen 
poskensa punalla, silmät ovat kiiltävät ja kuumeiset, 
hän yskii yhä enemmän ja yskä heikontaa häntä päivä 
päivältä. Kieli tulee vaoille ja potilas tuntee alituista 
janoa. Jonkin sopivan lääkkeen kautta voi hän tulla 
paljon parem m aksi, vieläpä niinkin terveeksi, että hän 
voi jälleen ryhlyä töihinsä. Hän voi näyttää terveeltä 
kolme tahi neljä vuotta, vaan silloin tauti palaa ja nyt 
kaksinkertaisella voimalla.

N aispotilaat saavat kuukautishäiriöitä, siten että ne 
tulevat yhä epäsäännöllisemmiksi ja väliin lakkaavat 
aivan kokonaan. Miehellä tulevat siitinelimet heikoiksi, 
ja myöskin muut elimet vähitellen vahingoittuvat, v ar
sinkin m aksa ja munuaiset. Yskä alkaa vaivata yhä 
enemm än ja viimein niin suuressa määrin, ettei potilas 
saa unta eikä minkäänlaista lepoa. Tukka alkaa läh
teä, hengenahdistus tulee yhä vaikeammaksi ja potilas 
tulee niin avuttomaksi, ettei hänellä ole voimaa liikut
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taa itseään vuoteessa, vaan hänen täytyy saad a  apua 
pienintäkin liikettä tehdessä. Kädet ja jalat käyvät kyl
miksi ja elottomiksi ja sillä tavalla kaikki elimet vähi
tellen tuhoutuvat, kunnes hän lopuksi nukkuu viimei
seen uneensa.

Oireet

Tila ei salli meidän luetella kaikkia niitä oireita, 
joita tällä taudilla on. Tahdomme senvuoksi mainita 
ainoastaan yleisimmät niistä.

H engenahdistus ja vaikea hengitys, mikä aiheutuu 
jostakin ponnistuksesta, on yksi niistä oireista, jotka 
tavallisesti ilmoittavat keuhkotaudin tulon.

Yskä, aluksi lyhyt ja kuiva, myöhemmin seuraa 
sitä runsas syljen-tulo. Sylki on taudin alussa ohut 
ja vedensekainen, m utta kun tauti on täysin kehittynyt 
on se paksua, m ädän ja veren sekaista.

Kipua rinnassa tuntuu aina, väliin yhdessä kohden, 
väliin m uuttaa se paikasta toiseen. Kipua tuntuu 
myöskin nielussa ja nieleminen on hyvin vaikeata.

Kuume ja hikoileminen. Useimmissa tapauksissa 
tulee vasta illan suussa kuume, jota seuraa jano. Vai
keamm issa tapauksissa tulee kuume jaksottain päivän 
kuluessa; sitä seuraa kylmä hikoileminen yön aikana.

Valtimo lyö nopeammin kuin terveellä ihmisellä, 
jota vastoin sydän tykyttää hitaammin.

Ruokahalu on hyvin huono ja ruoans ulatuselimet 
vaikeammissa tapauksissa vioittuvat. Taudin alkuai
koina on toisilla sairailla useinkin erinom ainen ruoka
halu ia hyvä ruoansulatus.

Hoito ja

^Tahdomm e ensinnäkin sanoa, että keuhkotaudin 
voi parantaa useimmissa tapauksissa, jos vain aikoi
naan saadaan lääkärinapua ja oikeaa hoitoa. Vaikeim- 
mille keuhkotaudintapauksille ei lääketiede vielä ole



keksinyt parannuskeinoa. Tällaisia tapauksia ei sen
tään esiinny niin usein koska tauti tunnetaan jo paljon 
paremmin ja te rv e y so p as ten  toimenpiteiden kautta on 
sen hävittävä voima osaksi jo lannistettu.

Kokenutta ja huolellista lääkäriä tulee aina tällai
sissa tapauksissa käyttää apunaan.

H oitaessa keuhkotaudin yleisempiä tapauksia, tulee 
lääkärin, sen jälkeen kun hän on lieventänyt akuuttiset 
kivut, kiinnittää huomionsa verenkiertoon. Hänen täy
tyy puhdistaa veri kaikista vieraista aineksista. Täm ä 
tapahtuu siten, että hän m äärää sairaalle ravintoaineita, 
jotka parhaiten yhtyvät vereen. Toiseksi tulee poti
laan saada tarpeeksi raitista ilmaa. Potilaan täytyy 
m uuttaa sellaiseen paikkaan, jossa ilma on kuivaa, ja 
hänen tulee aina m aata hyvin tuuletetussa huoneessa.

Lääkärin antam ia m ääräyksiä tulee potilaan varsin 
tarkasti noudattaa sekä nauttia lääkkeet aivan m äärä
tyllä ajalla. Jos potilas tekee tämän, tulee hän useim 
m issa tapauksissa, suhteellisen lyhyessä ajassa, te r
veeksi.

Kolme tärkeim pää sääntöä keuhkotaudin parantam i
sessa on: Tehokkaat lääkkeet, sairaalle tarkasti sopiva 
ruoka ja runsas m äärä puhdasta ja raitista ilmaa.

N. s. »patenttilääkkeitä» ja ystävien neuvomia »tip
poja» kehotamme potilaita karttamaan, sillä niistä voi 
olla mitä vaarallisimmat seuraukset.
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Syöpä.

Yksi niistä taudeista, jonka alkuperästä lääketiede 
on vielä epävarm alla kannalla, ja jonka se on asetta
nut huonosta ravinnosta johtuvien tautien luokkaan, on 
syöpä. Niin pitkälle on lääketiede tutkimisissaan pääs
syt, että se tietää tämän taudin johtuvan ruumiin omista 
soluista, jotka ovat joutuneet pois paikoiltaan.

P rofessori W ircbow  sanoo tästä seuraavasti: »So
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lujen elementit ajettum assa ovat hajautuneet ruumiin 
entisistä soluista, jotka jostakin tuntem attom asta syystä 
ovat jälleen tulleet kehittymättömään elämisen tilaan ja 
alkavat kasvaa ja lisääntyä huolimatta muista osista, 
aivan kuin niiden hermojen vartija olisi kadottanut 
valtansa niiden ylitse. T ässä kohden syntyy kudos- 
elementtiemme välillä taistelu, jossa toinen puolue 
hyökkää hurjasti toisen kimppuun.»

On hyvin luultavaa, että tällainen säännötön lisä- 
kasvannainen osaksi syntyy veren epäpuhtaudesta, onpa 
vielä väitetty, että syöpä-paise on uusi eroituselin, 
jonka tehtävänä on eroittaa ruumiista erityisiä myrkyl
lisiä aineksia. Joka tapauksessa on tällä alalla useita 
eteviä tutkijoita, joiden mielipide on se, että kaiken
laiset ajettumat ovat seurauksena huonosti hoidetuista 
ravintoherm oista, joiden tehtävänä on järjestää ravinto 
ja solujen lisääntyminen. Täm ä väite saa vahvistuk
sensa jos ajattelemme, että syöpä on yleisempi van
halla ijällä kun elämänvoimat vähentyvät, ja siitä että 
syöpä ilmestyy usein kevytmielisen elämän tähden, jota 
useim m assa tapauksessa seuraa hermojen tylsistyminen.

Syöpä-ajettum a on joko kova tahi pehmeä, aivan 
sen m ukaan minkälaisista soluista se on syntynyt. Ensin- 
mainittu kehittyy hyvin vitkalleen ja on verrattain vaara
ton. Jälkimäinen sitävastoin on erittäin vaarallinen ja 
tuottaa hyvin kamalia seurauksia, koska sitä on hyvin 
vaikea poistaa. Se voi tulia hyvin äkkiä takaisin, 
vaikka lääkäri on mielestään tehnyt oikein hyvän leik
kauksen ja siten luullut poistaneensa koko vaaran. 
Useimmissa tapauksissa on hyvin vaikeata sanoa, mitä 
laatua syöpä oikeastaan on, lievä vai paha; se voi 
sittenkin olla epätietoista, vaikka lääkäri on jo leikan
nut paiseen ja tutkinut sen mikroskoopilla. Leikkauk
sen jälkeen täytyy potilaan joka tapauksessa olla ta 
vallisen lääkkeellisen hoidon alaisena, jotta ei tauti 
tulisi takaisin. M onen mielipide tässä asiassa on, ettei 
leikkaus ole ollenkaan välttäm ätön, koska lääkäri ei 
voi kuitenkaan olla varm a siitä, onko paisuke syöpää.



Sen tähden tulisikin potilaan käyttää ensin tavallista 
lääkkeellistä hoitoa, ennenkun ryhdytään leikkauksiin.

Kaulapaise eli Struma-

Täm ä tauti tunnetaan siitä, että kaularauhaset, jotka 
ovat värekalvon yläpuolella, s. o. Äatamin omenan ja 
rintaluun välissä, joko suurentuvat tahi ajettuvat. T äl
lainen suureneminen lisääntyy yhä enemmän, ellei sitä 
aikoinaan paranneta, sekä vaikeuttaa sekä hengitystä 
että nielemistä. Toisinaan vaikuttaa se sen, että veri 
pysähtyy niihin suoniin, jotka m enevät aivoihin, ja siitä 
aiheutuu kaatumatauti ja halvaus Täm ä tauti ei p a 
rane itsestään, vaan vaatii se taitavaa lääkärinhoitoa.

Erilaisia mielipiteitä löytyy tämäh taudin syistä. 
Toiset sanovat, että kalkinsekainen vesi vaikuttaa 
tämän ajettumisen, .jota vastoin toiset väittävät sen joh
tuvan verestä. Olkoot taudin syyt johtuneet kummasta 
tahansa, niin on potilaan heti ensi oireita huom ates
saan välttämättömästi käännyttävä taitavan lääkärin 
puoleen saadakseen apua.

Sikotauti.

Täm ä tauti huom ataan siitä, että kaulalihakset tu r
poavat, ja sitä tavataan useimmiten lapsilla. Milloin 
tauti alkaa vaivata vanhem pia ihmisiä, ajettuvat naisten 
rinnat ja miesten munat turpoavat. Taudin lääkitse
minen on varsin yksinkertainen. Potilaan tulee olla 
hyvin varovainen, niin ettei hän kylmety. Kuumia 
jalkakylpyjä ja aineita, jotka panevat hikoilemaan, tu 
lee potilaan käyttää, kunnes lääkäriltä on ehditty kysyä 
neuvoa. Sopivilla lääkkeillä parantaa lääkäri täm än 
taudin m uutam assa päivässä.



Silm ä- ja korvataudit.
(
Ei ole helppoa edistyä ja m enestyä tässä maail

m assa, ellei ihmisellä ole hyvä silmä- ja korvapari. 
Sellaiset ihmiset, jotka eivät pidä silmiään ja korviaan 
avoinna, ovat tavallisesti huonommin menestyneet tässä 
maailmassa. Jotta ihmisellä olisi hyvä onni, olipa sitte 
kysym yksessä rakkaus eli kaupanteko, vaaditaan aina
kin, että hänellä on kaksi hyvää silmää. Varsinkin 
työmiesten, koulunopettajain, liikemiesten, kauniiden 
naisten, rikkaiden leskien ja hyvin tunnettujen miljonää
rien täytyy olla varustetut hyvillä silmillä ja korvilla.

Sen tähden lääketieteellinen teos, jossa ei puhut
taisi silmä- ja korvataudeista, ei olisikaan täydellinen.
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Vahvat silmät.

Jos joku lukiessaan pitää sanom alehteä tahi kirjaa 
hyvin kaukana itsestään, sanotaan hänellä olevan v ah 
vat silmät. Täm än tapauksen teknillinen nimitys on 
pitkänäköisyys, ja tahdomme seuraavassa antaa sellaisille 
henkilöille pienen huom autuksen siitä. Jos turham ieli- 
syys on joskus anteeksiannettava, niin on se silloin, 
kun se panee ihmiset käyttäm ään kaikenlaisia sekä 
lääketieteellisiä että taidollisia välikappaleita, poistaak
seen tahi ainakin salatakseen sellaisia heikkouksia ja 
tauteja, jotka tulevat vanhan ijän mukana. Vaikka 
vanhuus onkin kunnioitettavaa, niin on nuoruus joka 
tapauksessa enemmän toivottavaa ja meidän täytyykin 
sen tähden antaa anteeksi jokaiselle, joka koettaa py
syttää voiman silmissään ja raajoissaan sekä terveyden 
punan ihossaan ja kasvoissaan. Ihmettelemme aina 
henkilöitä, joista huomaamme, että he vielä vanhalla 
ijälläänkin ovat voineet säilyttää täydet sielun ja ruu- 
miin-voimansa. He ansaitsevatkin tämän ihmettelyn 
senvuoksi, että he ovat pitäneet tarkkaa ja hyvää 
huolta niistä lahjoista, joita Luoja on heille antanut.
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Ikävä kyllä ei tiede ole vielä keksinyt mitään kei
noa, jolla voisi näköä teroittaa ja sen tähden täytyy
kin meidän antaa likinäköisille henkilöille anteeksi, että 
he käyttävät koveroita silmälaseja auttaakseen viallista 
näköänsä. Toiselta puolen on tosiasia, että pitkänä- 
köiset henkilöt, joiden täytyy käyttää kuperia silmäla
seja, voisivat asiaa kyllä auttaa vähällä vaivalla ja 
rahalla ja sentähden toivommekin, että vasfedes saam 
me nähdä vähemmän ihmisiä, jotka käyttävät silmä
laseja tultuaan tuntem aan täm än seikan.

Ennenkun menemme pitemmälle selityksissämme, 
tahdomme ensin antaa lukijan oppia tuntem aan silmän 
rakennuksen. Eniten kaipaavat selitystä silmä valkuai
nen, luukalvo, molemmat linssit, lasimainen ja läpi
näkyvä aine, kudoskalvo ja näköherm ot Silmän val
kuainen on kova lustomäinen ja läpinäkymätön kalvo, 
joka peittää ja suojelee neljää-vlidettäosaa koko silmän 
pinta-alasta. Luukalvo taas, joka on väriltään tumma, 
tekee saman tehtävän silmän keskiosalle eli silmäterälle. 
Luukalvon keskiosassa on nuppineulan kokoinen läpi
näkyvä aine, jonka lävitse valo menee silmän sisään. 
Täm ä luukalvo suojelee myöskin vesilinssiä, joka on 
muodoltaan kupera ja jonka .tehtävä on koota valoa. 
Vesilinssin takana on kristallilinssi, joka myöskin on 
kupera, yhdistääkseen valon. Kudoskalvo on silmän 
takaosassa ja sillä on kovera pinta, joka vastaanottaa 
valonsäteet ja antaa kuvan siitä esineestä, johon sil
mät ovat kiintyneet. Näköherm ot ovat kiinnitettyinä 
kudoskalvoon, tahi oikeammin sanottuna kudoskalvo 
on näköhermojen jatko. Täm ä hermo m enee silmän 
valkuaisen takaosan lävitse aivoihin, asettuu aivojen 
kanssa yhteyteen ja vie siis kudoskalvon kuvat ai
voihin.

Luonto tekee harvoin erehdyksen rakentaessaan 
silmät. Toisinaan tavataan kuitenkin henkilöitä, joiden 
silmät ovat liian kuperat ja siis lyhytnäköiset. Toi
silla ovat silmälinssit liian tasaiset, joka taas on hei
dän  oma syynsä, sillä tavallisesti ovat he silloin h iero 



neet silmiään nenästä ulospäin, kun he ovat pesseet 
itseään tahi kun silmät ovat kihelmöineet. Sen m ää
ritelmän, että pitkänäköistjtjs seuraisi vanhuutta, ovat 
nykyajan' filosoofit kumonneet. John Quincy Adam
silla, joka kuoli 81 vuoden ijässä, oli täydellinen nä- 
kövoima aina kuolem aansa asti, koska hän oli lapsuu
destaan tottunut pesem ään silmiään kylmällä vedellä 
ja aina hieroi niitä nenään päin. Löytyy m onta hen
kilöä, jotka hyvällä hoidolla ovat säilyttäneet hyvän 
näkönsä, vaikka kaikki muut elimet ovat heikontuneet 
vanhuuden takia. Silmien huolellinen hoito on yksi 
tärkeim m istä säännöistä, jotta ne pysyisivät hyvässä 
kunnossa, ja sen tähden tulisikin vanhempien painaa 
se lapsien mieleen heti, kun ne tulevat siihen ikään, 
että voivat käsittää, mitä heille sanotaan. Yhden tahi 
parin vuoden laiminlyöminen voi vaikuttaa, että lapsi 
voi osaksi m enettää hyvän näkövoimansa.

Lyhyfnäköisyys.

Useimmissa tapauksissa on lyhytnäköisyys peräisin 
syntym ästä saakka ja sentähden onkin hyvin vaikeata 
m uuttaa luonnon työtä ja tasoittaa silmää ja antaa niille 
takaisin tavallinen kuperuus, jonka ne ovat kadottaneet 
joko huolimattomuuden tahi vanhuuden tähden. Eivät 
minkäänlaiset koneet voi tasoittaa silmää, vaan löytyy 
eräs hyvin yksinkertainen tapa, joka kuitenkin voi tässä 
kohden olla hyödyksi, ja sen tähden kannattaa siitä 
puhua. Jos olette likinäköinen, niin ei se vahingoita 
teitä, jos noudatatte seuraavaa ohjetta niin usein kuin 
teillä vaan on siihen tilaisuutta. Pankaa oikean käden 
etusorm i oikealle silmäluomelle, keskisormi nenäluulle 
ja nimetön sormi vasemmalle silmäluomelle, nojatkaa 
kyynärpäänne pöytää vastaan ja jääkää siten eteenpäin 
nojaavaan asentoon viidestätoista kahteenkym meneen 
minuuttiin. Silmiä vastaan kohdistetun painon tulee 
tietysti olla hyvin lievä. Jos usein teette tällä tavoin,
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niin huom aatte muutaman kuukauden kuluttua, että 
näkövoim anne on tullut paljon paremmaksi.

Silmätulehdus.
Kun silmä tulehtuu kylmettymisen kautta, tulee se 

vetiseksi, ajettuneeksi sekä on arka valolle; jos taas  
katarri on tulehtumisen syynä, näyttäytyvät sen oireet 
liman rikkonaisten osien mukana, jo s saamme tom ua 
tahi muita esineitä silmäämme, saamme kovan tuskan 
silmään ja siitä tulee runsaasti vettä; samoin on asian
laita, jos saamme kovan täräyksen silmää vastaan. 
Jos se visva, joka juoksee tipparisairaan virtsatorvesta, 
pääsee silmään, tahi jos silmään tulee kuppataudin 
m yrkyttäm ää verta tahi nestettä, niin seuraa sitä an
kara silmätulehdus. Silmästä alkaa vuotaa sam anlaista 
nestettä kuin virtsatorvestakin. Sairas on silloin saa
nut tipparin silmäänsä. Koska täm ä visva on hy vin 
väkevää, niin pilaa se usein silmän, niin että sairas 
tulee sokeaksi, ellei hän heti saa kunnollista apua. 
Lääkärinapua on tällaisessa tapauksessa heti noudet
tava. Nämä vuodot ovat hyvin tarttuvaisia, ja sen 
tähden tuleekin sellaisen henkilön olla hyvin varovai
nen, jotta hän ei tartuttaisi niitä muuhun ruum iiseensa 
tai muihin henkilöihin. Sam oin tulee henkilöiden, joilla 
on ajoksia ja muita sellaisia ruum iissaan, olla hyvin 
varovaisia niiden suhteen, eikä saa kosketella silmiään 
käsillä, ennenkun kädet ovat aivan tarkasti pestyt. Min
kään silmätulehduksen ei tarvitse tulla kroonilliseksi, 
ellei veri ole epäpuhdasta; jos veri on tervettä, niin 
tällaisen tulehduksen parantam inen ei ole ollenkaan 
vaikeata.

Kuurous.

Tarkastakaam m e muutamia tavallisimpia kuurouden 
syitä. Älamme silloin korvan lihaksesta. U lom m ai' 
sessa aukossa korvalihaksen ja rum pukalvon välissä
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on keltaisen värisiä reikiä, mistä tulee m unanvalkuaisen 
ja keltaisen väristä ainetta, jolla on sapen om inaisuudet, 
ja jota nimitetään" korvavahaksi. Täm än korva vahan 
tuottam a hyöty on kai siinä, että se haisee hyvin pa
halta ja sen kautta estää hyönteisiä tulem asta korvaan. 
Jos täm ä korvavaha on jollakin tavalla kuivettunut, 
voivat hyönteiset tunkeutua korvakanavaan ja siten 
tukkia sen; jos taas vaha tulee paksuksi ja limamai- 
seksi, tulee kanava osaksi tahi myöskin useassa tapa
uksessa kokonaan tukituksi tällä aineella. Sen tähden 
on aivan tavallista, että kuurous seuraa tällaisissa ta 
pauksissa, koska korvavahan vuoto ei ole säännöllinen.

Toinen syy kuurouteen on rum pukalvon vahingoit
tuminen. Sairaus- tahi onnettom uudentapaus voi olla 
syynä sen vahingoittumiseen Äina ei kuitenkaan sel
laisista kuurous seuraa, mutta jos rumpukalvo on liiaksi 
vahingoittunut, niin seuraa siitä tavallisesti kuurous.

Rumpukalvon takana on rumpukammio, jonka täy
tyy olla täytettynä ilmalla, jotta kuulo olisi täydellinen. 
Ilma menee niin kutsuttuja eustaakkisia putkia myöten, 
jotka ovat kaksi tuum aa pitkät sekä kohtalaisen leveät 
leikkauspinnasta. S isänahka antaa limaa, joka pitää 
seinäm ät kosteina, m utta jos liman m uodostus on liian 
suuri, voi tapahtua, että kanavat ja rumpukammio täy t
tyvät, josta seuraa tilapäinen kuurous. Toisinaan ta 
pahtuu myöskin, että kanavat tukkeutuvat katarrin, 
nuhan tai muun sellaisen vaikutuksesta, ja kuulo voi 
siitä huonontua Täm än yhteydessä tulee meidän mai
nita, että korvaan voi tulla myöskin paise ja hoidon 
tulee tässä tapauksessa olla erinomaisen huolellinen, 
koska voi sattua, että potilas m enettää kuulonsa aivan 
täydellisesti, jos paise on pahaa laatua.

Vaikein korvatauti on kuitenkin korvaherm on her- 
pautuminen, joka katkaisee kaikenlaisen yhteyden kor
van ja aivojen välillä. Kun täm ä hermo joutuu epä
kuntoon, huom aa sen siitä, että henkilö kuulee alituista 
suhinaa ja soittoa korvissaan ja useimmissa tapauksissa 
yhdistyy siihen myöskin ankara tuska.



Täydellistä kuuroutta on melkein mahdoton paran
taa, m utta jos sairaalla vielä on osaksi kuuloa, on h ä 
nellä hy vää toivoa tulla tästä  viasta aivan terveeksi.
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M iesten  erikoistaudit.

Hermolieikh ous,

Ihmisen hermosto on alttiina monenlaisille taudeille, 
joista tavallisin nykyaikana on hermostuminen eli her- 
moheikkous.

Sen silmiinpistävimmät oireet ovat pääasiallisesti 
hermojen kiihoittuminen ja heikkous. Nämä ominai
suudet johtuvat osaksi herm oston epäkunnossa olem i
sesta ja osaksi puuttuvasta elinvoimaisesta sähköstä 
tahi myöskin sen säännöttöm ästä syntymisestä. H er
mon vahvuudeksi nimitetään vaikutinta, joka on suu 
ressa määrin sam ankaltaista kuin sähkökin, ja joka k ier
tää herm ostoa kiihoittaen sitä. Täm ä elinvoimainen 
sähkö kehittyy kemiallisesti osaksi herm okeskuksessa 
tahi muissa ruumiin kudoksissa, ja sen jälkeen joutuu 
se hermojen käytettäväksi.

Jos ruumiin veri ei saisikaan niitä aineksia, joita 
se välttäm ättöm ästi tarvitsee lisääntyäkseen, heikontuisi 
se, samoin pysähtyisi myös tuon elinvoimaisen sähkön 
valmistus ja siten eivät hermot saisikaan sitä, mitä n e  
tarvitsevat, vaan tulisivat heikoiksi, eivät toimisi n iin
kuin niiden tulisi toimia.

Oireet, jotka huom ataan herm oheikkouden ohessa, 
ovat niin lukuisat, ettei niiden kaikkien luetteleminen 
voi tässä tulla kysymykseenkään. Tahdom m e selittää 
ainoastaan tärkeimmät niistä, jonka ohessa teidän tulee 
muistaa, että ne voivat eri tapauksissa olla enemmän 
tahi vähemmän kehittyneet.

Herm osairaiden ,saa tavallisesti kuulla valittavan 
velttoutta, haluttomuutta tarm okkaaseen työhön, synk
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kää ja alakuloista mielialaa, levottomuutta, painavaa 
tunnetta päässä, herm ostunutta päänkipua, kipua jaloissa 
ja selässä, tuskallista tunnetta vatsanalustassa ja jaloissa, 
vähentynyttä sukupuoliviettiä, k iihottuneita hermoja, 
epätoivoa, pyörtymysiä, suhinaa korvissa, laiskuutta, 
unettomuutta, hajamielisyyttä, herm odyspepsiaa, m uista
m attom uutta, väsym ystä pienen ponnistuksen jälestä, 
epävarm oja liikkeitä, pelästym istä vähäpätöisten asiain 
takia, herm ostunutta sydäm entykytystä, äkkinäistä kas
vojen värin muuttumista, liian suurta säänm uutosten 
tuntoa, säännötöntä sydäm entykytystä, kutittavaa tun
netta varpaiden ja sormien päissä j. n. e. Väliin va - 
littavat potilaat pistävää ja polttavaa tunnetta, ilman 
että voidaan löytää sen syytä, ja toisinaan valittavat 
he hengenahdistusta, vaikka sydän ja keuhkot ovat 
täysin terveet. Joskus he m yöskin saavat kuivan y s 
kän, m utta se on seurauksena äkkinäisestä mielenlii- 
kutuksesta. Useimmat potilaat valittavat etteivät he 
tunne aamulla ylösnoustessa olevansa virkeitä, vaan 
päinvastoin velttoja ja voimattomia. Toiset kärsivät 
unettom uutta, jota vastoin toiset nukkuvat työtä teh
dessään. Onneksi oire, joka esiintyy siten, että sa i
ras käy yöllä unissaan, on hyvin harvinainen.

N. s. herm odyspepsiaa tavataan usein oireena neu- 
rasteenisilla potilailla. Syömisen jälestä nousee veri 
päähän, ja useimmissa tapauksissa seuraa päänkipua 
tai väsym ystä, uneliaisuutta, sydäm entykytystä, ja hyvin 
voim akasta valtimosuonen tykytystä. Jonkun aikaa syö
misen jälestä alkavat röyhtäykset ja toisinaan ylenanto. 
V atsankovuus seuraa hyvin usein herm odyspepsiaa, 
joka sitäpaitsi aiheuttaa painavaa tunnetta vatsanalus
taan.

Herm oheikkouden oireita ei voida parantaa yhtä 
kerrallaan, vaan tulee koko hermoston silloin joutua 
hoidon alaiseksi, eikä sitä luonnollisesti voida parantaa, 
ellei taudin syihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Var
sinkin tulee näiden joukossa mainita synnynnäiset oi
reet. M ehän tiedämme, etteivät ainoastaan elimelliset,



-vaan myöskin sielulliset taipum ukset periytyvät van
hemmista lapsiin. M uutam issa tapauksissa on tämä 
perinnöllisyys suurem m assa, toisissa pienem m ässä 
m äärässä.

Herm oheikkouden ja hermostum isen varsinaiset syyt 
voidaan luokittaa seuraavasti:

1. Herm oston veltostuminen, joka johtuu kovasta 
henkisestä tahi ruumiillisesta työstä tahi molemmista 
yhteensä. Tähän kuuluvat henkinen rasitus, ylenm ää
räiset ruumiilliset ponnistukset, liian suuret erikoislihas- 
ten rasitukset (pitkällinen seisominen tahi istuminen 
sekä liiallinen käsien rasitus m uutam issa töissä), kor
vien tahi silmien rasitus, yövalvonta, kevytmielinen 
elämä himojen tyydyttäm isessä ja väkijuomien nautti
m isessa, nuoruuden synnit (itsesaastutus) j. n. e

2. Herm oston vahingoittam inen ravinnon puutteella 
sekä ravinnossa olevilla vahingollisilla aineksilla. Tähän 
kuuluvat huono ruoka, vaillinainen ruoansulatus, veren 
puute, keltatauti, vaarallisia kuum eentapaisia tauteja, 
hoito, jolta koetetaan poistaa lihavuutta, liiallinen kah 
vin, teen, väkijuomien, oluen ja varsinkin tupakan naut
timinen kaikissa m uodoissaan, alituinen oleskelu kos
teissa huoneissa tahi um m ehtuneessa ilmassa, elohopea- 
m yrkytys, vahingollisten kaasujen myrkytys, alituisten 
kuolettavien myrkkyjen käyttäminen (morfiini, kokaini, 
opiumi j. n. e.)

3. Herm oston turmeleminen liian useilla ja kestä
villä mielenliikutuksilla, kuten huolilla, suruilla, suuttu
misella, pelästymisellä, liiallisella parittelemisen himolla, 
vatsa- ja suolitaudeilla, ruoansulatuselinten epäkun
nossa olemisella, taudeilla, jotka synnyttävät tuskallista 
kipua (esim. ihosyhelmä, korvien suhina j. n. e ) , sii- 
tinelinten taudeilla y. m.

4 Onnettom uudentapaukset, jotka vaikuttavat äkillistä 
pelästym istä, niinkuin rautatieonnettom uudet, portaissa 
lankeaminen, hevosen seljästä putoaminen j. n. e. T äm ä 
johtuu siitä, että samalla kertaa tulevat ihmisen k e s 
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kuselimet äkilliseen liikkeeseen (aivot ja selkäranka) 
sekä myöskin sielullisesta tärähdyksestä.

5. Vahingolliset säänm uutokset, työnteko liian kuu
m assa huoneessa, liian kuumat kylvyt j. n. e.

6. Usein huom ataan hermostum isen kehittyneen 
siitin elinten taudeista ja epäsäännöllisyyksistä. Tähän 
suuntaan vaikuttavat varsinkin kroonilliset m unantuleh- 
dukset, virtsatorven kutistuminen (striktur), ajettuminen 
tahi kroonillinen tulehdus siitinrauhasissa, siemenvuoto, 
rakkokatarri, tippari, kuppatauti j. n. e.

Toisinaan kehittyy hermostuminen, neurastenia, 
kroonillisista elintaudeista, joista varsinkin on mainit
tava sydäntaudit sekä aivo- ja selkärankaviat.

Hoito.

M itä hermoheikkouteen ja hermostumiseen tulee, 
niin tuskin on ainoatakaan tautia, jota olisi niin vai
kea hoitaa, kuin se on. Se vaatii mitä suurinta taitoa 
ja huolellisuutta lääkäriltä, jota paitsi hänellä tulee olla 
suuri kokemus tällä alalla.

Koska hermostumiseen voi olla niin äärettöm än 
m onta syytä ja useimmiten lukematon m äärä asian
haaroja on myöskin vaikuttam assa tämän taudin syn
tyyn, niin on aivan luonnollista, ettei sam a lääke voi 
parantaa kaikkia näitä erilaisia taudintapäuksia, joissa 
oire tulee oireen jälkeen aina muuttuen luonteeltansa.

Herm oheikkous on useimmiten parannettavissa ai
noastaan useammalla yhdistetyllä menetelmällä, joiden 
ei aina tarvitse olla juuri lääkkeitä. Hoito on sovi
tettava erityisesti kuhunkin eri tapaukseen.

Ennen kaikkea on hyvin tärkeätä, että hygieniseltä 
kannalta katsoen hoidamme itseämme niin hyvin kuin 
mahdollista, estääksem m e tuon taudin tuloa. Jos täm än 
otamme huomioon, tulee meidän ennen kaikkea kart
taa  sielun liian aikaista rasittam ista, joka matkii ruu
miin tervettä kehittymistä ja täten saattaa aivot liian 
jännittyneeseen tilaan. Niinä vuosina, jolloin lapset
T e rv e y d e n  Opas — 7*
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käyvät koulua, tulee vanhempain pitää heitä hyvin ta r
kan silmänpidon alaisina, jotta he eivät opi itsesaas- 
tutuksen pahaa tapaa. Siveysopin säännöstä poiken
neita lapsia tulee vanhempain alati neuvoa ja varoittaa 
ja elleivät he tästä parane, tulee vanhempien ottaa hei
dät pois koulusta, jotta he eivät voisi antaa huonoa 
esimerkkiä toisille lapsille. N uoruudessaan tulee ihm is
ten karttaa väkijuomia ja tupakkaa niin paljon kuin 
mahdollista sekä myöskin liiallista parittelua.

K arsaaksenne näitä tautia kehittäviä syitä, tulee 
teidän olla kohtuullisia kaikissa ruumillisissa ja sielul
lisissa töissä ja taistella himojanne vastaan. N äm ä 
ovat ne säännöt, joita teidän tulee noudattaa, jos tah 
dotte suojella itseänne neurastenialta.

Ravinnon nauttimisen suhteen tulee hermoheikkoislen 
sairaiden olla hyvin varovaisia. Se ravintoaineiden 
m ääräys, joka hermoheikkoisille annetaan, riippuu ai
van siitä, mitä laatua hänen tautinsa on.

Lyhyesti sanoen eivät tässä tule kysymykseen min
käänlaiset koneelliset m ääräykset hermoheikkoisen sai
raan hoitam isessa. Lääkärin tulee tarkoin harkita, en- 
nenkun hän antaa potilaalle joko lepoa antavaa tahi 
virkistävää hoitoa. Hänen tulee huolellisesti tutkia, 
onko ruumiissa joku muu tauti, joka on hermostumisen 
syynä ja pitää sitä vireillä. Sen jälkeen tulee lääkityksen 
poistaa taudin syyt, joda parannus onnistuisi. Veren 
vähyys ja säännöttöm yydet siitinelimissä tulee lääkärin 
myös ottaa huomioon, m äärätäkseen oikean hoidon 
neurastenian parantam ista varten. Niinkuin jo olemme 
sanoneet, tulee taudin syyt ensin saada selville ja kun 
ne on löydetty, on lääkärillä selvä tie edessään paran
taakseen hermoheikkoisuuden.

S ie m e n v u o d o t  e l i  S p errm atorrh oea .

Tällä taudilla, joka on tunnedu nimellä Sperrm atorr
hoea, on tunnusm erkkinä vastentahtoiset siem envuo-
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dot. Nämä vuodot tapahtuvat joko yöllä, jolloin niitä 
nimitetään yöpollutsiooneiksi, tahi päivällä kävellessä 
tahi vettä heittäessä.

Siitinelimet ovat aina herkät täristyksille, kun ra t
sastetaan tai luetaan kiihoittavaa kirjallisuutta. Siem en- 
säiliön tyhjennyksiä tapahtuu silloin alituiseen, vaikka 
niitä tuskin tuntee tai huomaakaan.

Vaikka Sperrm atorrhoea on ollut vuosisatoja tun
nettu, eivät nykyajan lääkärit ole kiinnittäneet siihen 
suurtakaan huomiota. Se on sairaus, joka on niin y k 
sityistä laatua ja esiintyy niin salassa, että siitä kärsi
vät sairaat eivät tahdo antaa siitä minkäänlaisia tietoja, 
eivät käänny kenenkään puoleen saadakseen taudin 
parannetuksi. Sen tähden onkin lääkärillä harvoin 
tilaisuutta parantaa sellaisia tauteja, jotka tunnetaan 
nimellä menetetty miehuus, hermollinen heikkous j. n. e. 
Äinoastaan silloin kun nämä taudit käyvät oikein vaikeiksi, 
vasta silloin käännytään etsimään apua, pelastaakseen 
sairaat kuolemasta tahi hullujenhuoneesta.

Niistä eri syistä, joista Sperrm atorrhoea syntyy, 
on yleisin ja eniten tunnettu

I tsesaastutus eli Onania.

On merkillinen totuus, että tätä tautia ei voi estää 
tulem asta synnynnäisellä terävällä ymmärryksellä, eikä 
yleisillä elämäntavoilla. Sitä sairastavat tulevat talon
pojan tuvasta, tehtaasta, kauppaliikkeestä, pankista ja 
korkeakouluista, eikä yksikään kansanluokka ole toista 
vähemmän alttiina tälle pahalle tavalle. Kaikki miehet, 
tultuaan miehuuden ikäänsä, tuntevat uuden voiman 
itsessään. He ovat hyvin herkät vaikutuksille, joita 
saavat lukiessaan ja nähdessään kaikenlaista, eikä hei
dän luontonsa ole tarpeeksi karaistunut, eroittaakseen 
hyvän pahasta ja ottaakseen huom ioonsa ainoastaan 
ne hyvät asiat, jotka kehittävät hänen järkeään ja ruu-
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mistään. On aivan mahdotonta pitää tätä salassa esiin
tyvää tap aa  silmällä muulla tavalla, kuin teroittamalla 
uhriraukan mieleen sitä vaaraa, joka häntä uhkaa, ja 
selittäm ällä hänelle sitä varm aa onnettomuutta, johon 
hän syöksee itsensä. Totta on että itsesaastutuksen 
jatkam inen vaikuttaa niin ty lsisty ttäväsi mieleen, että 
nuorta m iestä ei voida enään saada käsittäm ään omaa 
onnettom  uuttaan. Hän ei uskalla pyytää apua, vaikka 
tietää saavansa avun minä hetkenä tahansa.

Jos itsesaastu tusta jatketaan pitemmän ajan, voi 
sairaassa huom ata synkkämielisyyden ja toivottom uuden 
oireita, jotka tavallisesti päättyvät mielenhäiriöön. Sperr- 
m atorrhoeassa, pahimmissa tapauksissa itsesaastutuk- 
sesta johtuneessa, huomaa sairas avun välttäm ättöm yy
den, m utta hänen luontonsa häveliäisyys estää häntä 
etsim ästä apua. Hän ei voi olla tarpeeksi päättäväinen.

On m uitakin syitä, kuin juuri itsesaastutus, jotka 
vievät m iehiltä hänen siitosvoimansa, vaikka itsesaas
tutus onkin tämän taudin pahin tuottaja. Liiallinen 
parittelem inen naineiden ihmisten keskuudessa on yhtä 
vaarallista ja enemmän moitittavaa. Miehellä, joka on 
m ennyt avioliittoon, toivotaan olevan jo niin kehittynyt 
järki, että hän ymmärtää säilyttää sekä ruumiilliset että 
henkiset voimansa. Siitosvoimansa heikontaminen ja 
väärinkäyttäm inen on aivan sam aa kuin köyhän työ 
kyvyn heikontaminen. Hän huom aa pian, että jos hän 
tahtoo m enestyä tässä maailmassa, tulee hänellä olla 
terve järki ja ruumis. Lääkäriltä kysyvät hyvin usein 
naineet miehet, mikä siihen on syynä, että heidän aja
tuksensa ovat tylsistyneet ja ruumis heikontunut. T ä
hän on syynä sperrm ätorrhoea, joka on voinut olla 
olem assa jo ennen naimista, mutta nyt vasta näyttä
ytyy ensimäisen kerran. Sellaiset oireet on heti lää 
kittävä, ennenkun ne saavat suuremman vallan ja tyk
känään tuhoavat ihmisruumiin. Sperrm atorrhoea voi 
syntyä myöskin muista syistä, kuten hermosairauksista, 
onnettomuudentapa uksista ja siitinelinten taudeista, mutta



useimmissa tapauksissa johtuu se itsesaastutuksesta tai 
liiallisesta parittelemisesta.

Sperrm atorrhoean oireet ovat helposti huom attavissa 
ja aina löydetään ne joka sairauden tapauksessa. Ei 
ole koskaan kahta samallaista taudin tapausta  ja sen 
tähden voivat oireet olla vaikeammat toisissa tapauk
sissa. Se oire, jonka mukaan tauti saa nimensä, on 
siitinnesteen juoksu.

Täm ä on kaikista kevytmielisyyksistä ja liiallisesta 
parittelem isesta seurauksena ja lam auttaa siitinelimien 
lihakset ja hermot. Siitinelimet kadottavat tavallisen 
läm pöm ääränsä, tulevat veteliksi ja tunnottomiksi. Ihmi
nen käy hermostuneeksi ja kärtyisäksi. Ruokahalu ka-, 
toaa ja ruoansulatus joutuu hyvin huonoon kuntoon. 
M uisti käy hyvin [huonoksi, tuskin voi täm än päivän 
tapahtum ia m uistaa huomenna. V irtsarakon kaula tu 
lehtuu, josta on seurauksena vaikea ja tuskallinen v e 
denheitto. Vatsan kovuus on melkein jokapäiväinen. 
Yöllä saa ruumis kuumetta ja tulee herm ostuneeksi ja 
sydän tykyttää tavallista ankarammin. N ukkuessaan 
näkee unia, joiden seurauksena on runsas siemenjuoksu. 
Silmänaluset m uuttuvat tummiksi, silmät vetisiksi ja 
unisiksi ja tummia pilkkuja hyppii silmien edessä. 
Täm än tuloksena on pelko, kainous ja vastenm ielisyys 
yhteiskuntaa ja vastakkaista sukupuolta kohtaan. P u 
nastuminen on varm a merkki siitä, että nuori mies 
pelkää muiden pääsevän selville hänen heikkouksistaan.

Täm ä on pahan omantunnon merkki Ruumiin voi
m at häviävät ja usein seuraavat päänkivistykset ilmai
sevat siemenen katoavan ruumiista. Sairas tulee välin
pitämättömäksi, eikä välitä järjestyksestä ja puhtaudesta. 
Siitinelimet kuihtuvat ja tulevat pieniksi.

Ensimäinen kohta Sperrm atorrhoeassa on se, kun 
ihminen on kykenemätön täyttäm ään avioliiton vaati
muksia. Se on alkuna niille oireille, jotka osottavat 
m enetettyä miehuutta, keuhkotautia ja muita kroonilli- 
sia tauteja. Sen voi parantaa pian ja helposti, jos 
apua etsitään ennenkun tauti onjcehittynyt liian pitkälle.
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Vaikea on sanoa, koska oireet täydellisesti ilmaan
tuvat. Päähän tahi selkärankaan osunut lyönti, surut, 
onnettom uustapaukset, epäonnistuneet liikeyritykset tahi 
m uut senkaltaiset asiat voivat vaikuttaa, että ennestään 
vahingoittunut järki menetetään.

M aam ies näkee merkit, jotka ilmoittavat hänelle, 
koska hänen on korjattava viljansa ja suojeltava kar
jansa ja huoneensa tulossa olevalta myrskyltä. Pank
kiirit ja liikemiehet huom aavat ilmoituksista, koska hei
dän on varustauduttava huonon liikeajan varalta mutta 
todellisessa eläm ässä ei ole ainoatakaan seikkaa, joka 
olisi niin vahingollinen ja hävittävä, kuin oireet mie
hessä, joka huom aa voim ansa vähentyvän tahi jatkaa 
pahoja tapojaan siksi, kunnes Sperrm atorrhoea hänet 
saavuttaa.

Jos nuori mies joko ei tiedä tahi tietää, että sel
lainen väärinkäyttäm inen vie turmioon, tulee hänen 
tarkasti tutkia ruumiinsa tilaa, nähdäkseen ovatko hänen 
siitinelimensä täydessä kunnossa. Jos hän on tilaansa 
nähden epäilevällä kannalla, tekee hän itselleen suuren 
palveluksen, ilmoittamalla asiasta lääkärille.

Poikkeuksia ei ole. Kukaan ei voi leikitellä tämän 
asian kanssa. Joko pidätte miehuuden voimanne kun
nossa tahi sitten turmelette sen. M uuta mahdollisuutta 
ei ole. U lkonaista parannusta tarvitaan hyvän lääke
tieteellisen hoidon ohessa.

Pahan poistamiseksi vaaditaan ensinnäkin säännöl
listä ruoanvalintaa ja muuten hyvin järjestettyä elinta
paa, kaiken sen karttamista, mikä voipi synnyttää mie
likuvia tahi vaikuttaa siittimiin kiihottavasti. Sairaan 
täytyy olla nauttimatta mitään kiihoittavia ruokia ja 
juomia, hän ei saa koskaan syödä myöhään iltasilla, 
vaan tulee hänen nauttia levolle m ennessään lasillinen 
kylmää vettä. Hänen tulee maata viileällä vuoteella, 
eikä koskaan pehmeillä vuodevaatteilla, sekä käyttää 
keveätä peitettä, hän ei fsaa m aata seljällään ja on 
hänen pidettävä tarkasti vaaria siitä, että nousee heti 
herättyään ylös, eikä jää makeilemaan vuoteeseen tai



-  103 —

nuku uudelleen, koska juuri täm ä aika on tavallinen 
siementyhjennyksille. M yöskään ei hän saa nauttia 
päivällisunta. Ratsastam inen sekä liiallinen paikallaan 
istuminen, myöhäinen yötyö ja ahtaat housut ovat v a 
hingoksi. Joka päivä uudistetut peräruiskeet kylmällä 
vedellä, etenkin niille, joilla on taipumista vatsan kovuu
teen, ovat paikallaan. Ellei mielikuvitusta hillitä ja olla 
kevytmielisiä asioita ajattelematta, ovat kuitenkin usein 
kaikki keinot turhia. Ennen kaikkea on tarkoin kar
tettava kaikenlaisten kevytmielisten rom aanien luke
mista iltaisin, koska se aina kiihoittaa mielikuvitusta. 
Kylvyt ja uinnit ovat hyvin terveelliset ja on niitä ah 
kerasti ja jatkuvasti käytettävä, kuin myös kylmiä pe
suja yli koko ruumiin, samoin auttaa myöskin joka
päiväinen siittimien pesu kylmällä vedellä.

Siem envuodosta johtuvat taudit.

Aivojen pehmennys seuraa hyvin usein siem envuo-
toa ja johtaa potilaan toisinaan täydelliseen mielen
häiriöön. Täm ä tauti on aivan parantum aton.

Tukan lähteminen,joko aivan tykkänään tahi myös
kin osittain. Jos tukka kerran alkaa lähteä, niin on 
täm ä taudin kolmas aste ja tukan jälleen kasvaminen 
on hyvin harvinaista.

Hervottomuus eli Paralyysiyhteen tahi useam paan 
jäseneen tahi sisäisiin elimiin tulee joko täydellisesti, 
jolloin sekä tunto että liikunto puuttuu, tahi osittain, 
jolloin toinen näistä jää jälelle.

Kaatumatauti eli Epilepsia, joka ilmaantuu siten, 
että sairas ajoittain m enettää tietoisuutensa, kaatuu 
kum oon ja viskelee päätään joka suunnalle. Kasvot 
tulevat punaisiksi ja ajettuneiksi, silmät pyörivät päässä 
tahi ovat jäykät, sairas puristaa nyrkkinsä kokoon ja 
vaahtoa tulee suusta.

Selkärankatulehdns,joka on aivan parantumaton.
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Kykenemättömyys paritteluun eli 

Impotenssi.
Tällä taudilla ym m ärretään kykenemättöm yyttä täyt

täm ään siitostointa, johtuen se puuttuvasta siitosky- 
vystä miehen siittimessä. Täm ä heikkous voi riippua 
vanhuudesta, hivuttavista taudeista johtuneesta ruu
miillisesta heikkoudesta tahi onaniasta sekä siittimiera 
elimillisistä vioista. M utta se voi myöskin riippua ko
konaan henkisistäkin syistä, kuten surusta ja alakuloi
sesta mielentilasta, peljästyksestä ja muista mielen- 
liikutuksista, vastenmielisy y destä toista henkilöä kohtaan, 
luottam attom uudesta kykyynsä, väärään suuntaan oh
jautuneesta sukuvietistä joka sen sijaan, että kääntyisi 
toiseen sukupuoleen kääntyykin omaansa, n. s. epä
luonnollisesta sukuvietistä y. m.

Täm ä tauti ellei sitä aikanansa paranneta, voi vii
mein tehdä potilaan mielisairaaksi Kykenemättömyy • 
den sen alkuasteella voi kyllä parantaa, m utta jos tauti 
on pitemmän ajan vaivannut sairasta, vaatii se aikaa 
sekä taitavan lääkärin hoitoa.

Siitinelimet heikontuvat ihmisen heittäytyessä hurjan 
intohimon valtaan, siinä tapauksessa, että mielikuvi
tukselle jätetään liiaksi höllät ohjakset, nautitaan liiaksi 
kiihoittavia ruokia, luetaan siveetöntä kirjallisuutta j. n. e. 
kiihotetaan sukuviettiä, josta johtuu parittelemisen tarve. 
Enemmän kuin mies, on kuitenkin nainet! alttiina niille 
haitoille, joita sukuvietin tyydyttämisen ehkäisy tuottaa, 
luonto kun on m äärännyt hänet sukunsa lisääjäksi ja 
herkemmäksi niille seikoille, jotka tässä suhteessa vai
kuttavat ei ainoastaan hänen ruumiiseensa, vaan myös
kin hänen mielialaansa. Ihmisellä on eläimen suhteen 
se etevämmyys, ettei hänen siitoskykynsä rajoitu m ää
rättyyn vuodenaikaan, vaan on aina yhtäläinen, mutta 
juuri sen tähden vaatiikin järki, ettei tätä kykyä väärin
käytetä. Ei mistään ole ruumiilliselle ja henkiselle 
elämälle niin turmiollisia seurauksia kuin siitosvoiman
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tuhlaamisesta. Kohtuullisuus on sen tähden tässä  mitä 
tärkeintä ja riippuu sen m äärä vahvem m asta tai hei
kommasta ruumiinrakennuksesta. Vastanaineita on aina 
varoitettava liian usein uudistetusta aviollisen huvin 
toistamisesta, johon heillä enimmäkseen on taipumus. 
Kaikkein hirveimmin turm elee terveyttä se karkea pahe, 
jota sanotaan itsesaastutukseksieli s. o. su
ku vietin tyydyttämistä ilman naista, siivottomalla koske
tuksella siitinelimiin. Täm ä pahe on vielä turmiollisempi, 
kuin liian aikainen parittelu, se kun on luonnotonta, 
väkivaltaista kiihotusta, jolla mielikuvitus kiihotetaan 
korkeimmilleen. Nuorison keskuudessa se on ylei
sempi, kuin tavallisesti luullaankaan ja varsinkin tava
taan sitä kouluissa, joissa oppilaat m uusta maail
m asta eroitettuina elävät toistensa seurassa. Sitä 
e i harjoiteta ainoastaan nuorukaisten, vaan m yös
kin tyttöjen keskuudessa. Täm än paheen sangen 
surulliset seuraukset eivät koskaan jää ilmenemättä 
vaikka ne näkyvät myöhäänkin. Kun itsesaastutusta 
aina harjoitetaan perin salassa ja sitä usein on hyvin 
vaikea huomata, tulee vanhempain ja kasvattajain 
ankarasti ja tarkasti silmällä pitäen tarkata sen 
esiintymistä. Jos lapsi, joka muuten on ollut terve ja 
ripeä, tulee ilman muita huomattavia syitä vähitellen 
kivuloiseksi, valittaa taajaan sattuvaa raukeutta ja une
liaisuutta, jos se muuttuu hiljaiseksi, itseensäsulkeutu- 
neeksi, nurisevaksi, osottaa lukutunneilla hajamielisyyttä, 
valittaa päänsärkyä, käy kalpeaksi, jos silmien ympä
rille ilmestyvät sinertävät renkaat, jos hän kadottaa 
ruokahalunsa y. m.,' niin on vakavia syitä epäillä häntä 
itsesaastutuksesta. Sen turmiolliset seuraukset näyttäy- 
tyvätkin pian. Ilmestyy vastentahtoinen siem ennesteen 
erittyminen, n. s. päiväpollutsioonit, jotka kuihduttavat 
ruumista, heikentävät näköä, tylsistävät ym m ärrystä 
panevat jäsenet vapisem aan, aikaan saavat puistatuksia, 
kaatum ataudin y. m. ja sairas vihdoin päättää päivänsä 
kurjalla tavalla. Sen tähden heti, kun tuo surullinen 
havainto on tehty, että nuori henkilö on itsesaastu tuk-



seen taipuvainen, täytyy häntä pitää mitä tarkimmin 
silmällä. Nuoria tyttöjä on myöskin tarkasti valvottava 
tämän paheen estämiseksi.
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Revehtym ä.

Täm ä on tauti, joka vaivaa hyvin useata kum paan
kin sukupuoleen kuuluvaa ihmistä. Revehtymällä ta r
koitetaan tautia, jossa vatsanalusta turpoaa, johtuen 
siitä, että sisälmykset ovat joutuneet pois paikoiltaan. 
Revehtym ä voi olla joko kaksinkertainen tai yksinker
tainen.. Edellisessä tapauksessa ovat vatsan molem
mat puolet paisuneet, jälkimäisessä tapauksessa on 
ainoastaan toinen puoli paisunut. Tämän taudin alku
perä voidaan monessa tapauksessa laskea jo synty
m ästä saakka, jota vastoin toisissa tapauksissa sen 
voi saada vatsan kovuudesta, lihastenheikkoudesta, 
munuaistaudista, haavoista ja tuskallisesta lapsensyn- 
ny itämisestä.

Revehtymää seuraavat tavallisesti hyvin tuskalliset 
kivut ja mitä kauvemmin se vaivaa, sitä pahemmaksi 
se tulee, ellei sille saada oikeata hoitoa.

Ensimäinen apu revehtymälle on revehtym ä vyö. 
M utta täm ä apu ei riitä parantam aan tautia aivan täy
dellisesti, ja sen tähden täytyy meidän sanoa sitä aino
astaan tilapäiseksi avuksi.

Tunnetaan ainoastaan hyvin harvoja tapauksia, 
joissa revehtym ävyö on parantanut taudin aivan täy 
dellisesti. Täydellisen parannuksen voi ainoastaan 
huolellinen ja taitava sekä ulkonainen että sisäinen 
hoito m atkaan saattaa. Jos joku revehdysvöiden myyjä 
sanoo niiden parantavan kaikki revehdystaudin tapauk
set, valehtelee hän ja puhuu aivan vastoin parempaa 
tietoaan.



Espanjalainen kaulus eli Phimosis

Tällä nimellä mainitaan sitä tilaa, jolloin esinahka 
miehen kalussa on pidentynyt ja ahdas, jonka tähden 
vesitorven aukko käy pieneksi ja veden ja siemenen 
on hyvin vaikea tulla ulos. Täm ä on luonnollinen 
epäkohta, joka seuraa syntymästä. Siitä voi olla hy
vin vaaralliset seuraukset. Paritellessa on tällaisella 
henkilöllä suurempi vaara tartuntaan kuin muilla. P a 
ritellessa ei tällainen henkilö tunne minkäänlaista nau
tintoa. päinvastoin kipua. Tuon synnynnäisen vian 
takia voi myöskin usein saada tyrän. Sen pa
rantaminen on hyvin yksinkertainen, m utta vaatii kui
tenkin lääkärin hoitoa.

V eneeriset taudit.

Itsesaastutus ja siemenvuoto ovat m onta kertaa 
syynä ja alkuperänä veneerisiin tauteihin, jotka eivät 
ainoastaan lyhyessä ajassa turmele siitinelimiä, vaan 
koko ihmisruumiin, elleivät ne heti alusta saa voim a
kasta ja hyvää hoitoa. Tavallisesti saadaan veneeri
nen tauti tartunnan kautta tahi paritellessa saastu te
tun naisen kanssa. Niinkuin kolera johtuu bakterioista, 
samoin on myöskin veneeristen tautien laita. Nämä 
bakteerit asettuvat johonkin ruumiinosaan, jossa on 
hyvin ohut nahka, ja siitä syöpyvät ne vereen, josta 
hajaantuvat yli koko ruumiin. Moni voi aivan viatto
m uudessaan saada näitä tauteja, koska näm ä baktee
rit tarttuvat niin pian. Esim. käyttämällä samoja liina
vaatteita kuin joku sellainen jolla on veneerinen tauti, 
tahi suutelemalla taudin saastuttam aa ihmistä.

Veneeriset taudit ovat levinneet tavattoman nope
asti viime vuosisadalla ja se johtunee siitä, että ihmi
set, saatuaan tällaisen taudin, häpeävät avun hankki
mista siihen. Älkää olko lapsellisia, vaan etsikää apua
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siihen niin pian kuin mahdollista, sillä sen tarpeessa  
te tosiaankin olette, jos tahdotte tulla terveiksi; muuten 
teidän ruumiinne mädäntyy pala palalta.

Tippari. j

Täm än taudin tuntomerkit ovat seuraavat: T arttu 
van visvan valuminen siitinelimistä, vedenheitto tapah
tuu usein ja silloin aina kirvelevästi. Täm ä tauti saa 
alkunsa parittelun kautta, jolloin taudin siemenet ta rt
tuvat toiseen henkilöön ja vaikuttavat tulehdusta siitin- 
torvessa. Jos ei tautia alussa säännöllisesti paranneta, 
vaikuttaa se suurempiakin epäjärjestyksiä, niinkuin m u- 
napussin ajettumisen tahi esteen vesiputkessa, rakko- 
tulehduksen y. m. 48 tuntia parittelun jälkeen on se 
visva, mikä on ruvennut valumaan terveen henkilön 
siitinelimestä, muuttunut paksuksi ja kellertäväksi, sit
temmin muuttuu se toisinaan viheriäiseksi ja verense- 
kaiseksi. Silloin on lääkärinapua hankittava mitä pi
kemmin.

Kotälääkkeitä tahi humpuukilääkkeitä ei tällöin pidä 
koskaan käyttää, sillä ne vaan pitkittävät tautia. Täm ä 
tauti on sangen yleinen nuorisossa, eikä ole liiaksi 
sanottu, kun väitetään, että jokaisesta kymmenestä 
miehestä on ainakin yksi kärsinyt täm än taudin oi
reita. M iehet saavat taudin naisista, joilla on valko- 
juoksua, m utta silloin ei tauti ole kovem paa laatua. 
Voidaan eroittaa kahta lajia tipparia — akuuttinen sekä 
kroonillinen. Edellinen saadaan parantum aan m uuta
m assa viikossa, jälkimäinen vaatii useita kuukausia 
saadaksem m e sen poistetuksi ruumiistamme. M olem
missa tapauksissa tarvitaan kuitenkin taitavan lääkärin 
hoitoa.

Kroonillinen tippari.

Pari tahi kolme viikkoa sen jälkeen, kun jollekin 
henkilölle ilmaantuu tippari, uusii tauti jälleen, ellei sitä

r
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ole täydellisesti poistettu. Potilaalle on silloin han
kittava lääkärin apua, sillä muuten kuluttaa hän raho
jansa turhaan ja jää pitkäksi ajaksi kärsim ään taudis
taan. Lääkäriltä vaaditaan erinomaista kärsivällisyyttä 
täm än taudin parantam isessa, samoin myöskin poti
laalta.

Tipparin parantaminen.

Ruiskutuksia ei saa käyttää taudin ollessa pahim 
millaan, vaan täytyy potilaan olla levollinen pari tai 
kolme päivää. Yhteyttä naisten kanssa ei saa tässä 
tilassa ollessaan harjoittaa. Vaikeasti sulavia ruoka- 
aineita täytyy välttää. Väkijuomia ei saa käyttää. 
T ipparin seuraukset olemme jo osaksi maininneet, mutta 
esitämme vielä yhden tavallisimmista. Usein ilmestyy 
buboni eli ajos reisien juureen, se kasvaa joskus nyr
kin kokoiseksikin ja on sairaalle suureksi haitaksi. 
Lääkäri voi sen kuitenkin aukaista tahi muuten paran
taa  lyhyessä ajassa. Sopivalla hoidolla ja m enettely
tavalla voi tipparin parantaa 4 - 7 viikossa, m utta lap
sellinen häveliäisyys usein vaikuttaa, ettei heti alussa 
käytetä lääkärin apua, vaan zetaan niin kauvan kuin 
suinkin tavallisia tehtäviä, eikä olla taudista tietävi- 
näänkään, tahi puoskaroidaan sitä yksissä neuvoin 
ystävien kanssa vanhain reseptien mukaan. Täm ä on 
useinkin syynä siihen että tippari tulee pitkälliseksi ja 
vaikeaksi, jolloin siihen yhtyy m unarauhasten ajettumi
nen, jälkitippari ja virtsaputken tukkeuma. Näiden yh- 
teensattuvain vammain vuoksi voi tipparin parantam i
nen kestää hyvin pitkän ajan, puolesta kokonaiseen 
vuoteen saakka; sen tähden ei kenenkään pidä ru 
veta parantam aan tipparia omin neuvoin, vaan on heti 
alussa, en simaisten taudin oireitten ilmaantuessa, käy
tettävä oikeata lääkäriä. M itä tärkein seikka on pa
rantaessa se, että sairas heti alussa noudattaa ruoka- 
valintaa ja hiljaisuutta. Hänen tulee syödä helposti 
sulavia ravintoaineita, sekä välttää väkijuomia. Kan-



nikepussi on heti hankittava, m utta muuten on parasta 
panna pois kaikki siittimiä ahdistavat vaatteet, sekä 
välttää kovaa ruumiinliikuntoa. Parantum inen tapahtuu 
pikemmin, jos sairas [heti taudin alusta pysyy vuoteessa 
Sen ohessa tulee hänen juoda limaisia juomia. Kipeitä 
paikkoja tulee hautoa ja pestä viileällä vedellä useita 
kertoja päivässä. Sairas voi saada taudin hyvin hel
posti, varom attom uuden kautta, muuhunkin ruumiin
osaan, nimittäin jos sorm et ovat joutuneet tuon nesteen 
yhteyteen, hoitaessaan kipeää ruumiinosaa ja sen jäl
keen kosketelleet silmiä, korvia tahi nenää, ilman että 
käsiä ensin on pesty. Varsinkin saadaan siitä hyvin 
vaaralliset seuraukset silmiin. Ei siis pidä milloinkaan 
unohtaa heti pestä käsiänsä, kun on lopettanut kipeän 
ruum iinosan hoidon.

Kuppatauti eli Syfilis,
Kuppatauti eli Syfilis on pahin tauti, mikä voi ihmi

sessä olla. T ätä tautia sanotaan syystä ihmiskunnan 
kiroukseksi. Kuppatauti saa alkunsa siitä, että vereen 
yhdellä tai toisella tavalla joutuu erityistä myrkkyä. 
Verenmyrkytys kestää kauvan, ennenkun se saadaan 
parannetuksi, ja kuppatauti ei ole minkäänlainen poik
keus säännöstä. Täm ä syövyttävä tauti ei koske a i 
noastaan ruumista, vaan myöskin sielua, ja on hirvein 
rangaistus, minkä ihminen voi saada. Parittelun kautta 
siirtyy kuppataudin myrkky henkilöstä toiseen ja ta 
pahtuu se siten, että siitinelimissä on pieniä haavoja, 
joiden kautta myrkky joutuu vereen. M yrkyn voi saada 
muullakin tavalla ruumiiseensa, nimittäin suuteloista, 
yöastioista, juom a-astioista, pyyhinliinoista, harjoista, 
partaveitsistä, m akkihuoneista y. m Lapset voivat 
periä taudin vanhemmistansa. Oireisiinsa katsoen jae
taan tauti kolmeen ryhmään: ensimäinen eli primäri, 
toinen eli sekundääri, kolmas eli tertiääri. Ensimäisellä 
asteella kutsutaan tautia sankkeriksi, jolloin näemme 
siitinkalussa pienen punaisen merkin, mikä vähitellen

- 1 1 0 '  -
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suurenee ja käy märille. Haavan syrjät kovettuvat. 
T autia koetetaan silloin parantaa ja saadaankin kyllä 
haava parannetuksi, mutta itse myrkky on jo mennyt 
vereen. Jonkun viikon kuluttua ilmestyy ylfym päri 
ruumiin kuparin värisiä pilkkuja, hiukset alkavat lähteä, 
haavoja ilmestyy suuhun, kurkkuun, kieleen y. m. 
Pakotusta tuntuu nivelissä, ja ruokahalusta ei ole pu 
hettakaan. Täm ä viimeksimainittu ruumiin tila on kup
pataudin toinen aste. Kolmannella asteella on ihmis
ruumis täynnä suuria haavoja, joista valuu pahalle 

.haisevaa visvaa. Luut käyvät heikoiksi, ham paat läh
tevät, nenä painuu sisään, ihminen heikkonee päivä 
päivältä ja vihdoin kuolema lopettaa kaikki vaivat. 
Raskaat naiset joilla on veressä kupan myrkkyä, syn
nyttävät tavallisesti ennen aikaansa, sillä heidän ve
rensä ei ole niin voim akasta, että he voisivat synnyttää 
täysi-ikäistä sikiötä.

Kuppataudin täydellinen parantam inen vaatii mitä 
suurinta tarkkuutta ja huolellisuutta, eikä sitä voi ollen
kaan parantaa ilman lääkärin apua. Tartunnan välttä
miseksi on aina noudatettava mitä suurinta puhtautta, 
ja tarkasti kartettava kaikkea yhteyttä saastutettujen 
henkilöiden tahi heidän kapineittensa kanssa. Kun 
täm ä tauti m uutam issa seuduissa on hyvinkin yleinen, 
ei voi olla kylliksi varovainen, karttaessaan palvelus
väen ja kuljeskelevien henkilöiden yhteyttä. Jos on
nettom uus on jo tapahtunet ja tauti on johonkin per
heenjäseneen ilmaantunut, älköön silloin kukaan yrit 
täkö parantaa sitä omin päinsä, sillä siitä voi johtua 
mitä surullisempia seurauksia. Liiankin monet sellai
set, jotka tarpeettom asta häveliäisyydestä ovat laimin
lyöneet käyttää ajoissa lääkärin apua, ja kaikenlaisilla 
keinoilla koettaneet päästä ajattelem attom uudessa sa a 
dusta kuppataudista, ovat elinaikaisella kivulloisuudella, 
sisäänvajonneella nenällä tahi muulla vammalla saaneet 
sen maksaa. Sen tähden on heti, kun tartunta on 
saatu, käännyttävä lääkärin puoleen tässä  asiassa, ja 
koska sellaisia nykyään on entistä tiheämmässä, ei
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kenenkään tarvitse olla lääkärin avun puutteessa. Toi
nen tärkeä sääntö, jota kuppatautiselle on tarkoin te 
ro itettava on se, että hän parannettaessa tarkoin yllä
pitää hikoilemista sekä välttää vilustumista. Hänen on 
käytettävä villavaatteita lähinnä ihoa.

Koska nyt olemme selittäneet, miten vaarallinen 
kuppatauti on, ja kuinka helposti sen voi tartu ttaa lap
siinsa sekä muihin ihmisiin, sekä kuinka suuren ed es
vastuun alaiseksi sellainen henkilö joutuu, jossa täm ä 
tauti on, niin on jokaisen pyhä velvollisuus, joka aikoo 
m ennä naimisiin ja joka tietää itsessään olleen tämän 
taudin, m ennä lääkärin luo ja tutkituttaa itsensä, en
nenkun saattaa ainaisen kirouksen perheeseensä. Van
hem m ista peritty kuppatauti on parantum aton, ja 
lainen ihminen varmaankin tuntee olevansa hyvin on
neton, joka tietää kärsivänsä muitten syntien tähden.

Selityksiä naisille.

Kristinuskon tultua maailmaan, parantui naisen ase
ma enemmän kuin mitä se on tehnyt sitä ennen ja sen 
jälkeen, kuten huomaamme maailman historiaa tarkas- 
taessamm e. M utta vaikka naisen asem a yhteiskun
nassa korotettiin korkealle, on hänen kasvatuksensa 
joka tapauksessa suuresti laiminlyöty. Naisia pidettiin 
tietäm ättöm yydessä, koska sen katsottiin olevan heidän 
kasvatukselleen eduksi, ja kuitenkin, jos he olisivat 
tunteneet oman itsensä ja ruumiinsa rakenteen, olisi 
heiltä säästynyt monta sielullista ja ruumiillista tuskaa.

M aailma on mennyt kuitenkin kehityksessään jätti- 
läisaskelin eteenpäin ja kehittyy päivä päivältä yhä pi
temmällä. Nykyään lukevat naiset kirjoja jo yhtä pal
jon kuin miehetkin. He eivät ainoastaan lue keittokir
joja, vaan myöskin teoksia, joista oppivat tuntem aan 
oman itsensä, kuinka he ovat luodut, m inkälaisia tau 
teja he ylimalkaan saavat kärsiä y. m asioita, jotka



— 113 —

jokaisen tulisi tietää, ja joiden kautta he välttäisivät 
hyvin paljon kipuja ja suruja. Tällaiset kirjat opetta
vat heille, miten heidän tulee oikealla tavalla synnyt
tää ja kasvattaa lapsia, sekä m onta m uuta asiata, jotka 
eivät ainoastaan ole heille itselleen, vaan myöskin hei
dän miehilleen hyödyksi.

Elämässämme ei ole yhtään seikkaa, jota ei kuka 
viaton henkilö tahansa voisi kuulla. Sen tähden ei 
vanhempien pitäisikään pelätä puhua lapsilleen asioista, 
jotka koskevat lapsien om aa ruumista ja sukupuoli
elämää. Tekemällä täten, säästävät he lapsiltaan m onta 
sielullista ja ruumiillista tuskaa ja opettavat heitä sa 
malla vastustam aan monta vastenmielistä tautia. Kos
ka tällainen luottam us vanhempain ja lasten välillä joh
taa ihmiskunnan onnellisuuteen ja parantumiseen, on 
velvollisuutemme opettaa ja neuvoa lapsiamme näissä 
asioissa parhaam m e mukaan.

On tosiaankin kummallista, että vaikka sivistys on 
mennyt jättiläisaskelin eteenpäin, vaikka miehen työ on 
tullut paljon helpommaksi ja terveellisemmäksi, vaikka 
työmies saa paremman palkan, asuu ja elää paremmin, 
saa paremman kasvatuksen ja hänen eläm änsä on yli
malkaan paljon parem pi kuin muutamia kymmeniä vuo
sia sitten, niin saa nainen, äiti, yksinään kärsiä hänen 
sukupuolelleen ominaisista taudeista yhtä paljon kuin 
ennenkin. Tuhannet kaikenikäiset ja kaikkiin kansan
luokkiin kuuluvat saavat kärsiä kaikenlaisista vatsan- 
alustaudeista, jotka eivät ainoastaan jo semmoisinaan 
ole vaarallisia, vaan jotka aiheuttavat vielä muitakin hy
vin tuskallisia tauteja.

Jokaisen naisen eläm ässä löytyy kehityskausia, joi
den aikana naisen sielu ja ruumis joutuvat suurten 
m uutosten alaisiksi.

Lapsesta kehittyy nuori tyttö, nuoresta tytöstä nuo- 
l ri nainen, nuoresta naisesta vaimo ja äiti; sitten seuraa 

elämän muutos, lapsensynnytykset loppuvat ja nainen 
tulee ikään, jolloin sukupuolivietti on hänestä kadon-
T e rv e y d e n  Opas — S.



nut melkein tykkänään. M iehen tulisi sentähden tietää 
ja muistaa, että naisen ruum is ja sielu ovat suuressa 
määrin tällaisten elämän m uutosten vaikutuksen alaisina.

Kun sen lisäksi vielä ajattelemme, että nainen on 
alttiina, paitsi hänen sukupuolelleen ominaisille taudeille, 
myöskin kaikille muille yleisille taudeille, niin tästä huo
maamme naisen elämän olevan paljon kovem paa ja 
raskaam paa kuin miehen elämä.
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Naistautien syyt ja parantaminen.

Jos tarkastam m e syitä naisten tauteihin, niin huo
maamme niitä olevan melkein yhtä paljon kuin itse 
tautejakin

Ensinnäkin huomaamme taudit, jotka johtuvat ylei
sestä heikkoudesta, perinnöllisyydestä, sairaista van
hemmista tahi myöskin esivanhemmista, huonosta ja 
liian vähäisestä ravinnosta, liiallisesta tahi kovasta 
työstä, huonosta ilmasta, tarttuvista taudeista, jotka 
ovat , jättäneet ruumiin heikkoon tilaan, niinkuin esim. 
kurkkum ätä, hermokuume, rokkotaudit, tahi keuhkotau
dit. Sellaiset naiset ovat Kalpeita, kärsivät verenvä- 
hyydestä, huonosta ruoansulatuksesta, liian vähäisestä 
tahi liiallisista kuukautisista tahi valkojuoksusta.

Toiseksi johtuu suuri osa naisten tauteja huolimat
tom uudesta, huonosta siitinelinten hoidosta, varsinkin 
kuukautisten aikana lapsilla tahi oikeammin sanottuna 
nuorilla tytöillä, jotka ovat tulleet kehittyneeseen ikäänsä. 
M onia muita tauteja johtuu itsesaastutuksesta ja liialli
sesta parittelem isesta, niin naineilla kuin naimattomilla 
naisilla, m utta varsinkin edellisillä. Toinen hyvin ta
vallinen syy naisfauteihin ovat ne keinot ja lääkkeet, 
joilla naiset koettavat estää itseään tulem asta raskaiksi.



Kolmanneksi johtuu moni vaarallinen tauti siitä ym
m ärtäm ättöm yydestä ja hoidosta, jota nainen saa syn
nyttäessään Tapsia. Täm ä syy on aivan tavallinen 
naineilla naisilla. Useimmat naistaudeista ovat kroo- 
nillista laatua ja sentähden vaatiikin niiden parantam i
nen sekä aikaa että kärsivällisyyttä. Tautia, joka on 
kehittynyt kuukausien, jopa vuosienkin kuluessa, ei voi
da parantaa m uutam assa päivässä. Täydellisen paran
nuksen voi lääkäri antaa ainoastaan siinä tapauksessa, 
että hän parantaa taudin aste asteelta ja tauti täten tu 
lee viimein aivan täydellisesti poistetuksi, m utta tähän 
vaaditaan myöskin, että potilas aivan tarkalleen naut
tii lääkkeet sen mukaan, kuin lääkäri ne hänelle m ää
rää. Sen tähden, että monet niistä taudeista, jotka 
juuri ovat ominaiset naisille, vaativat karvaita ja pa
hanmakuisia lääkkeitä, laiminlyö potilas hyvin usein 
lääkkeiden nauttimisen, ennenkun hän on tullut täydel
lisesti parannettua. On ym m ärrettävää, että tällaisen 
potilaan parantam inen käy hyvin vaikeaksi, melkeinpä 
mahdottomaksi.

On mielestämme tarpeellista naisten tuntea sukupuo- 
lielimistönsä rakennetta, voidakseen välttää paljon ikä
vyyksiä ja vaarojakin, jotka tietäm ättöm yydestä voivat 
siinä suhteessa johtua.

Lyhyt yleiskatsaus naisen sukupuolielimistön raken
teeseen lienee senvuoksi tarpeellinen yleisen käsityk
sen helpottamiseksi.

Naisen sukupuolilaitoksessa tavataan sekä ulkonai
set että sisäiset osat. Ulkopuoliset osat ovat pääasi
allisesti sisäosien suita ja ovat näihin verrattuina v ä
hemmän tärkeitä. Ulkonaisen osan m uodostaa siis 
py, jota molemmin puolin ym päröivät häpyhuulet, 

ja näm ä taas m uodostavat kapean aukon n. s. etuon- 
telon. Täm än etuosassa on virtsatorven suu ja taka

osassa, kahden pienemmän ihopoimun välissä, 
häpyhuulet, sukupuolikoneiston ulosjohtava kanava, n. 

s. tuppi. Peräsuolen suusta erottaa siitinten ulkopuo
lisia osia syinen seinä, n. s (kuva 1.)
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P e rä 
suoli

Kuva 1. Naisen vatsanpohja- ja sukuelin ten  läpileikkaus.

Saadaksem m e mahdollisimman selvän kuvan nai
sen sisäisten sukupuolielinten m uodosta, voimme aja
tella ison, painetun latinalaisen Tm  (kuva 2 )  m uotois
ta aukkoa, joka molemmissa päissään jakautuu kah
teen vaakasuoraan kulkevaan haaraan. Niinhyvin pää 
kuin sivuhaarojakin on ajateltava ontoiksi. Sivuhaarat 
ovat pääaukkoa melkoista kapeammat. Pääaukon 
alemman osan m uodostaa tuppi, muun osan em ä ( a ), 
kapeam m at sivuaukot ovat s. munatiehyeitä (c ) ,  jot-

P a k s u - 
s a a li

M u n atie h ye
*

M unasarja

Em änsuu

V ä li 
seinä

V irts a to rv i

Tu p p i

H ä p yh u u li

V irts a ra k k o
täys i

E m ä'

V ir ts a 
t ie h y e ltä
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ka uloinna kaartuvat sisäänpäin munasarjoja ( e ) vas 
taan.

Kuva 2. N aisen sukupuolielim et.
a emä; b tuppeen  ulottuva em än kaulaosa ja  em änsuu; 
c m unatiehyeet; d em ätorvi; e m unasarjat; f m unasarjain  
niveljänteet; g n. s. leveät kalvonauhat; h tupen  seinäm ät; 
i em änpohja; k n. s. heltat eli ripset; 1 lantio-ontelon nivel- 

jänteet; m m unasarjoja ym päröivä osa 
n. s. leveätä kalvonauhaa.

Jos nyt tarkastam me lähemmin kuvaa 1, esittävä 
naisen lantioelimistön läpileikkausta, niin huomaamme, 
paitsi selkärankaa, myöskin toisen virtsarakon edessä 
olevan pienemmän luun poikkisahatuksi. Se on n. s.

häpyluu.Sen m uodostaa kaksi eri puolikasta, jotka 
keskikohdaltaan ovat toistensa yhteydessä n. s. häpy- 

jpr saum an kautta.
Äjatellessamme vedetyksi viivan häpyluusaum asta 

siihen kohtaan selkärankaa, missä tämä ulottuu pisim
mälle eteenpäin, niin erottuisi tämän viivan kautta koh
dun alempi osa ylemmästä. T ätä alempaa osaa kut
sutaan pieneksi lantioksi ja tässä ovat naisen siitineli-
met ja siihen kohdistuvat myöskin useimmat niistä 
naisten sukupuolitaudeista, joita yhteisellä nimellä kut
sutaan vatsanpohjataudeiksi.
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K uukautiset.

Kuukautiset on puhdistus, joka tapahtuu täysin k e
hittyneessä naisessa, ja joka päästää munan tahi ovu- 
min vapaaksi. M unasarjat päästävät täm än munan 
kerran kuukaudessa tahi tarkasti laskettuna joka kah
deskym m enes kahdeksas päivä, josta täm ä puhdistus 
on myöskin saanut nimensä. Pohjoismaiden ilmastossa 
alkaa täm ä puhdistus 12 tahi 14 ikävuodesta, lämpöi- 
sem m ässä ilmanalassa kolme tahi neljä vuotta aikai
semmin. Puhdistusta kestää kolmesta viiteen päivään 
ja näyttäytyy se siten, että verta vuotaa kohdun lima
kalvosta. Kun tällaisen puhdistuksen aika alkaa, ovat 
naisen hermot hyvin herkät. Vähää ennen kuukauti
sia ja heti niiden jälkeen on päättelem isen halu paljon 
suurempi kuin tavallisissa olosuhteissa. Jos parittele- 
minen tapahtuu vähää ennen puhdistusta, kestää se 
lyhemmän aikaa kuin tavallista. Kun nainen tulee 45 
— 50 vuoden ikään, lakkaavat kuukautiset ainaiseksi.

apaultsia,jolloin kuuk tulekaan.

Kun tyttö tulee siihen ikään, jolloin kuukautisten 
tulisi alkaa, eikä niitä tulekaan, silloin täytyy jonkin 
hänen elimistään olla vioittunut, niin että se siis ei ole 
luonnollisessa tilassa. Tavallisimmin johtuu täm ä koh
dusta, häpyhuulista tahi m unasarjasta, jotka eivät ole 
täydellisesti kehittyneet. On tapauksia, jolloin joku näistä 
elimistä tykkänään puuttuu; siinä tapauksessa on vika 
hyvin vähäpätöinen ja sen voi helposti korjata. Esiin
tyy myös tapauksia, jolloin naisen kaikki elimet ovat 
täydellisesti terveet ja hänen oma terveytensäkin on 
aivan moitteeton. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan 
lääkärin hoitoa, jonka avulla kuukautiset tavallisesti 
ilmaantuvat hyvin lyhyen ajan kuluttua.
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Tilapäinen kuukautisten pysähtyminen.

Kun nainen, jolla on ollut aivan säännölliset kuu
kautiset, huomaa, että niitä ei kuulukaan tavalliseen 
aikaansa, on tapaus aivan toisen laatuinen. Jos hän 
on naimisissa ja luulee olevansa raskaana, tietää hän 
myöskin syyn, miksi kuukautisia ei tullutkaan. Kaikki 
naiset eivät tiedä, että heillä voi olla kuukautiset monta 
kuukautta sen jälkeen, kun ovat tulleet raskaiksi. M ei
dän tulee myöskin muistaa, että kuukautiset pysähtyvät 
joskus naim isissa olevalla naisella, vaikka hän ei ole
kaan raskaana, m utta siitä tahdomme selittää, kun tu 
lemme lukuun, jossa raskaudentilaa selitetään.

Syyt, miksi kuukautiset

Yleisin syy tähän luonnottom aan tilaan on veren 
vähyys eli n. s. kalvetustauti. Heikot, kalpeat, laihat 
ja risatautiset tytöt tahi naiset kysyvät tavallisesti lää 
käriltä apua tautiinsa. Ruoansulatuselimet, m aksa ja 
munuaiset ovat tavallisesti epäkunnossa tahi huom ataan 
keuhkotaudin tahi jonkin luutaudin alkua. Tällaisia p o 
tilaita tavataan hyvin paljon köyhemraän väestön kes
kuudessa.

Tällaisten potilaiden ftulee välttäm ättöm ästi jättää 
kaikenlainen kova työ joksikin aikaa, varsinkin jos ty ö 
paikka on epäterveellinen, ja hankkia lääkärin apua 
niin pian kuin mahdollista. Heidän tulee saada hyvää 
ja raitista ilmaa, syödä hyvin ravitsevaa ja hyvää ruo
kaa tehdäkseen ruumiinsa jälleen hyvään kuntoon, lisä 
täkseen ja vahvistaakseen heikkoa vertaan, jotta luonto 
saisi apua korjatakseen täm än vian ruumiissa.

Rikkaiden joukossa tapaa tätä tautia ainoastaan 
lihavissa ihmisissä, jotka ovat hyvin kalpeita; he k ä r
sivät päänkivusta ja kylmistä jaloista.

Usein tapaam me tapauksia, joissa kuukautiset ovat 
pysähtyneet jonkun äkkinäisen mieienliikutuksen takia,
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niinkuin liiallisesta ilosta, surusta tai pelästymisestä. 
Tällaisessa tapauksessa on aivan välttäm ätöntä, että 
potilas .saa heti taitavan lääkärin apua, sillä muuten 
voi siitä johtua monenlaisia vaarallisia tauteja.

Epäsäännöllisyys voi myöskin aiheutua kylmetty
misestä, jääkylmän veden juom isesta ja palohaavoista. 
Liiallinen työnteko on hyvin tavallinen syy säännöttö
myyksiin.

Oireet ovat: taajaan lyövä valtimo, kuuma iho, jano, 
kuume, päänkipu, pyörtymiskohtaufiset. tahi tulehdus 
kohdussa, m unasarjassa, keuhkoissa, sisälmyksissä tahi 
muissa elimissä.

Hoito.

Säännöllinen työ ja tarpeeksi liikuntoa, kohtuulli
suus ruoan nauttim isessa ja ruumiin kastaminen haale
alla vedellä, m utta ennen kaikkea taitavan lääkärin hoito 
parantaa täm än vian tavallisissa olosuhteissa hyvinkin 
lyhyessä ajassa. Tahdom m e varoittaa lukijaamme osta
m asta minkäänlaisia valmiita lääkkeitä, joita hyvät tu t
tavat neuvovat.

P aras kotihoito on kuitenkin lämpöiset kylvyt vähän 
ennen m aatapanoa. Usein riittää kuuma jalkakylpy pois
tam aan täm än epäkohdan. Ellei tällainen hoito auta, 
on teidän välttäm ättöm ästi haettava lääkärin apua itsel
lenne.

Tuskalliset

Jos munasarjat ovat kiihoittuneessa tahi tulehtunees
sa tilassa, ovat kuukautiset hyvin vaikeita ja tuskalli
sia. Kipu tulee toisinaan vatsanalustan molemmille 
puolille ja on usein hyvin tuskallinen, juoksu lakkaa 
toisinaan muutamaksi tunniksi, vaan alkaa jälleen uudel
leen. Juoksua seuraa hyvin suuri tuska, jota potilas 
pelkää enemmän kuin synnyttämisen tuottamia tuskia.



Kun kohtu on tulehtunut tahi siirtynyt paikoiltaan, 
ovat kuukautiset myöskin hyvin tuskallisia. Juoksua ei 
heti seuraa kipu, vaan muutaman tunnin kuluttua tulee 
iho kuumaksi ja kuivaksi, juoksu taukoaa ja tuska alkaa 
tuntua koko vatsanalustassa.

Toisissa tapauksissa juoksu jatkuu lakkaam atta, 
m utta silloin sitä aina seuraa kovia .tuskia. Tällaisessa 
tapauksessa kärsii potilas kuukautisten väliajoilla val- 
kojuoksusta. M uutam issa tapauksissa eroittuu osia 
limakalvosta ja puristuu ulos juoksun m ukana tahi on 
siellä joku paise, joka estää juoksun esteettöm ästi ta 
pahtum asta. Tällaista tilaa seuraavat sam anlaiset tu s
kat kuin synnyttämisessäkin.

Hoito.

M yöskin tällaisissa tapauksissa ovat kuumat kylvyt 
erittäin hyödyllisiä. Potilaan tulee pitää tarkka huoli 
siitä, että tarpeidenteko on säännöllinen ja lääkärin 
m äärääm ät ulostuslääkkeet on välttäm ättöm ästi käy
tettävä. Potilaan tulee pitää itsensä hyvin läm pöisenä 
ja karttaa kylmettymistä. Taitavan lääkärin apua tulee 
aina käyttää tällaisessa tapauksessa.

Runsaat ku

Kun kuukautinen on säännöllinen, juoksee veri koh
dusta aivan säännöllisesti ja ilman m inkäänlaista estettä. 
Jos kuukautinen on sairasta laatua tahi liian runsas, 
käy se tahm eaksi ja paksuksi. Näin tapahtuu myöskin, 
jos juoksua tulee useammin kuin joka kahdeskym m enes 
kahdeksas päivä. Joka tapauksessa tulee nainen täl
laisen puhdistuksen jälkeen sangen heikoksi, hänen 
valtimonsa lyö hyvin heikosti, jalat ovat kylmät ja hän 
tuntee pahoinvointia koko ruumiissaan.

Runsaan juoksun saavat varsinkin naiset, joilla on 
kalvetustauti, ovat lihavia tahi liiaksi vereviä, mikä joh
tuu siitä, että he syövät ja juovat liiaksi, eivätkä saa
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tarpeeksi ruumiinliikuntoa. Kuukautisten kestäessä on 
tällaisella potilaalla kihelmöivä ja kuuma tunne kohdussa, 
vatsanalusta tuntuu raskaalle ja sitä kivistää. . T oisi
naan tuntee nainen myöskin rinnoissaan särkyä. Hän 
on aina janoinen, hänellä on päänkipua ja pyörtym is- 
kohtauksia ja juoksun jälkeen on hän hyvin heikko

Runsas juoksu tulee enimmäkseen naisiin, jotka jo 
luonnostaan ovat heikkoja tahi niihin, jotka ovat ko
van työn, surun tahi tiheästi seuraavien lapsensynnytys- 
ten kautta heikontuneet. Tällaisilla potilailla on kuu
kautiset joskus kaksi Jcertaa kuukaudessa tahi joka kol
m as viikko, kestäen yhdestä viikosta kymmeneen päi
vään. Nämät naiset, joiden terveys jo ennestään on 
heikko, tulevat tietysti vieläkin heikommiksi näiden 
runsaiden juoksujen kautta, he m uuttuvat väsyneiksi 
ja kalpeiksi, kasvot käyvät pöhöttyneiksi ja m ustia ren
kaita tulee silmien ympärille. Heidän ruokahalunsa 
vähentyy ja yleinen terveydentila käy yhä huonom 
maksi. Kun aivot eivät saa tarpeellista m äärää verta, 
syntyy siitä päänkivistystä, korvien suhinaa ja pyörty- 
miskohtauksia. Potilas tulee hyvin herm ostuneeksi ja 
kärsim ättöm äksi ja sydän heikkenee. Jos juoksu pysäh
tyy hyvin äkkiä, mikä tapahtuu sangen usein, saa 
potilas valkojuoksun.

Hoito.

Kuten jo ennen olemme maininneet, johtuu täm ä 
tauti huonosta ja liian vähäisestä ravinnosta, huonosta 
ilmasta, liian useista lapsensynnytyksistä, huonosta hoi
dosta lapsivuoteen aikana tahi keskosten synnyttäm is- 
tapauksista Sen tähden onkin aivan selvää, että täl
laiset taudin-tapaukset ovat yleisemmät köyhän väes
tön keskuudessa kuin rikkaiden. Selvää on myöskin, 
että kunnollisen lääkkeellisen hoidon ohessa tulee po
tilaalla myös aivan välttäm ättöm ästl olla kunnollista 
ravintoa. Liiallista päättelem istä ja samoin kaikenlaista 
siitinelinten kiihoittamista tulee välttää. Ruoan tulee
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olla hyvää ja ravitsevaa. Kaikenlaista kovaa työtä, 
kuten pesem istä ja silittämistä, on hoidon aikana väl
tettävä. Lyhyesti sanoen: potilaan tulee karttaa kai
kenlaista mieienliikutusta ja äkillistä ruumiinliikettä.

Pysähdyttääkseen runsaan juoksun, tulee potilaan 
olla vuoteessaan niin paljon kuin mahdollista, kunnes 
juoksu taukoaa. Jos hänellä ei ole tilaisuutta tehdä 
sitä, tulee hänen joka tapauksessa koettaa olla paikoil
laan niin paljon kuin mahdollista. Jalkojen on oltava 
läm pöiset ja kylmiä kääreitä tulee potilaan sitoa vat
sanalusten ja päänsä ympärille. Tällainen menettely 
hyvän lääkkeellisen hoidon ohessa saattaa potilaan vä
hitellen entiseen terveeseen tilaansa ja kuukautiset al
kavat tulla aivan säännöllisiksi.

Keskenmeno ja rikoksellinen lääkitseminen.

Keskenmenolla ym m ärretään sikiön liian aikaista 
syntymistä. Kun tällainen tila uhkaa potilasta, tulevat 
tuskat reisiin ja vatsanalustan alimpaan osaan. P o ti
las saa oksenttuskohtauksia, kylmiä väreitä ruumiiseen 
ja kiivaita sydäm entykytyksiä syntyy. Kohdun lima
kalvot ja verisuonet särkyvät ja syntyy runsas veren
juoksu, joka on hyvin tuskallinen.

Syyt ovat: liian äkkinäinen ruumiinliikunto, nosta- 
I  minen, onnettom uudentapaukset, vammat, jotka ovat 

tulleet lyönnistä tahi kaatum isesta, hermoheikkous tahi 
liiallinen veri ruumiissa, kalvetustauti, liian runsaat 
kuukautiset, huono tahi liian niukka ruoka, kohdun 
paikoiltaan siirtyminen, yleinen heikkous tahi lihasten 
pingoittuminen. Joku näistä syistä panee kohdun ve
nymään, ennenkun sikiö on täydellinen, kohdun kaula 
tulehtuu ja haavoja syntyy kohtuun. Jos keskosten 
tekeminen tapahtuu kerran, uudistuu se useimmissa 
tapauksissa joka lapsivuoteessa.



M uutam at naiset, jotka ovat heikkoja ja vähäverisiä, 
saavat keskosen aivan vähemmästäkin syystä, niinkuin 
m ielenliikutuksesta tahi lääkkeiden nauttimisesta jotakin 
helpom paa sairautta varten. Et kukaan terve ja voi
m akas nainen laske koskaan kohtunsa hedelmää, en
nenkun se on aivan kehittynyt Ihmiset voivat valm is
taa miekkoja ja pistooleja, joilla he tappavat toinen 
toisiaan, mutta Luoja ei anna kasvaa minkään kasvin, 
jolla voisi elämän hävittää, ennenkun se syntyy.

Jos keskenmeno uhkaa potilasta, täytyy hänen 
saada tarpeeksi lepoa ja hiljaisuutta ja m aata vuotees
saan. Huoneen tulee olla vilpoisa ja potilaan m aata 
kovalla vuoteella. Kaikenlaista seuraa ja mielenliiku- 
tusta on vältettävä. Lääkäriä tulee heti käyttää ja 
kunnollisten lääkkeiden avulla voi hän useimmissa ta 
pauksissa estää keskosen tulemisen.

Rikoksellista lääkitsem istä käyttävät naiset, jotka 
tahtovat hävittää kaikki jäljet luvattom asta parittelemi- 
sestaan, tahi myöskin naineet naiset, jotka eivät tahdo  
synnyttää lapsia.

N aisen kohdussa syntyneen elämän tarpeeton ja 
tahallinen tuhoaminen on rikos, jota emme voi ta r
peeksi tuom ita. Se on raakuuden huippu. Varas, 
rosvo ja m urhaaja panee alttiiksi oman henkensä teh
dessään rikoksensa. S e mies tai nainen, joka hävittää 
viattoman ja avuttom an hengen, tekee suurem m an ri
koksen kuin yllämainitut pahantekijät.

Todellinen ja tunnollinen lääkäri ei koskaan antaudu 
kaiken maailman kullastakaan tällaisen rikoksen väli
kappaleeksi. Lääkärin velvollisuus on ihmishenkien 
pelastaminen eikä niiden tuhoaminen. Luojan lakeja 
ei kukaan voi rankaisem alta rikkoa.

Emme voi vaitiollen sivuuttaa tätä asiaa. Ne, 
jotka rikkovat luonnon lakeja vastaan, hävittämällä 
elämää, ovat rangaistukseen vikapäitä. On aivan sa
mantekevää, millä sikiön elämän ajankohdalla teko teh
dään, se on joka tapauksessa yhtä rikoksellinen. Si
kiön elämä alkaa siittämisajasta, ja tapahtukoon tällai-
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nen rikoksellinen lääkitseminen tahi leikkaus minä ajan
jaksona tahansa, tuhoutuu siinä joka tapauksessa yksi 
elämä.

Ne, jotka täten rikkovat Luojan lakeja vastaan, ei
v ä t koskaan voi välttää siitä seuraavaa rangaistusta. 
Jos kohta he joskus välttävätkin maallisen lain, niin 
eivät he voi koskaan välttää om antuntonsa tuomiota.

Yalkojuoksu.

Valkojuoksu on kohtutaudin tavallisimpia oireita. 
T äm ä tauti on niin tavallinen, että on vain harvoja 
naisia, joilla ei ole ollut sitä jonakin eläm änsä jaksona. 
Se tulee joko kohtuun tahi emättimeen. Oireet ovat 
aivan sam anlaiset kuin nuhankin. Kun siitinelimet ovat 
terveessä tilassa, eroittaa limakalvo juuri niin paljon 
limaa, että se pitää ne kosteana, vaan jos täm ä kalvo 
tulehtuu, erottuu limaa enemmän kuin mitä on tarpeel
lista, se on pahalle haisevaa ja kiihoittavaa ja valko
juoksu alkaa sairaassa.

Naiset, jotka kärsivät valkojuoksusta, ovat kalpeita 
ja laihoja, silmät ovat himmeät ja raskaat, iho, vatsa 
ja sisälmykset vahingoittuvat. He saavat enemmän 
tahi vähemmän päänkipua, jota seuraavat pyörtym is- 
kohtaukset ja sydämentykytys. Sikäli, kuin tauti edis
tyy, tulee veri ohueksi, jalat ja jalkanivelet ajettuvat ja 
mieliala käy hyvin alakuloiseksi. Usein vahingoitta- 

. vat siitinelimet siinä määrin, että päättelem inen käy 
aivan mahdottomaksi. Ruumiinliikkeet tuottavat kipua 
lanteihin ja selkärangan alaosiin. Kohtu laajentuu ja 
siirtyy pois paikoiltaan. Kohdun kaulaan syntyy haa
voja, joista vuotaa pahalta haisevaa visvaa.

Varsinaiset syyt ovat tulehdus ja veren kokoontu
minen limakalvoon tai kohtuun tahi molempiin yhtä
aikaa. Alkuperäisiä syitä tähän on lukemattomia. 
Liian kova työ, epäsäännölliset kuukautiset, liiallinen



128 -

lasten imettäminen, raskaana oleminen, keskensynnyt- 
täminen, liiallinen paritelem inen, ne ovat tavallisimmat. 
Lyhyesti sanoen, valkojuoksu seuraa melkein jokaista 
kohtutautia, joka heikontaa ruumista. Lapsuusvuosina 
saavat varsinkin risatautiset tahi myöskin jotakin kuu
m etta sairastaneet tytöt juoksuja kohdustaan. Tällaiset 
juoksut johtuvat myöskin laakam adosta.

Tällaisen taudin aikana, samoin kuin muidenkin tau
tien aikana, tulee potilaan pitää tarkkaa huolta siitä, 
että tarpeidenteko on aivan säännöllinen. Kotihoitoa 
varten suosittelemme runsaita lämpöisiä sisäänruisku- 
tuksia, kaksi tai kolme kertaa päivässä. Nämät ruis
kutukset vaikuttavat hyvin lieventävästi, puhdistavasti 
ja, käytettyinä sopivien lääkkeiden ohessa, poistavat 
juoksun jokseenkin lyhyessä ajassa. K autsukki-rakko 
(Fountain Syringe), joka sisältää vettä, ripustetaan sei
nälle noin kuuden jalan korkeuteen ja potilas m akaa 
selällään hoidon kestäessä. Tällainen hoito myöskin 
helpoittaa suuresti kun siitinelimiä kivistää tahi polttaa, 
ja me suositamme sitä kaikille kärsiville naisille.

Kohdun tulehdus.

Kohdun limakalvon tulehdusta kutsuvat lääkärit ni
mellä »Vaginitis » Täm ä tauti ilmaantuu polttavalla 
kuumeella, kivistyksellä ja raskaalla tunteella kohdussa 
sekä tuskallisella kivulla lanneluissa. Runsas ja p a 
halta haiseva juoksu alkaa ja potilaan täytyy hyvin ^  
usein heittää vettänsä.

Yllämainittu juoksu kiihoittaa häpyhuulten hermoja 
ja vaikuttaa niihin melkein sietämättömän kihelmöimi- 
sen. Hieromalla ja repimällä häpyhuulia saa kihelmöi- 
misen vieläkin pahemmaksi. Potilas kiusaantuu yötä 
päivää, ei voi nukkua ja tuntee tietystikin olevansa 
hyvin onneton. Valkojuoksu myös tuo mukanaan sa-
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inarilaisia oireita. Tulehdus aiheuttaa aina haavoja, 
joista useimmissa tapauksissa juoksee keltaista visvaa, 
ja jotka ovat hyvin tuskallisia.

Tällaiset taudit vaativat pikaista lääkärinapua, ja 
neuvomme teitä siis kääntym ään sellaisen lääkärin puo
leen, johon luotatte. Nämä taudit semmoisinaan eivät 
ole kovin vaarallisia, m utta elleivät ne saa pikaista 
lääkärinapua, voi niistä johtua monta hyvin vaarallista 
tautia.

Yleisestä heikkoudesta sekä m uista syistä tapahtuu 
toisinaan, että kohtu m uuttaa paikkaansa. Se siirtyy 
joko eteen tahi taaksepäin. Jos kohtu siirtyy taakse
päin, pusertuu se peräsuolta vastaan, m istä johtuu ulos
tamisen vaikeus. Jos kohtu siirtyy eteenpäin, painaa 
se v irtsarakkoa ja siitä johtuu virtsan tiheä heittäm i
nen. T ässä tapauksessa seuraa myöskin vaikeuksia 
kuukautisissa. Jos nainen sattuu tällaisessa tilassa tu 
lemaan raskaaksi, joka kuitenkin on hyvin harvinaista, 
saa hän tavallisesti keskosen kolmen tai neljän kuu - 
kauden kuluttua.

Kohdun liikkuminen

Kuva 3. E teenpäin  kään ty 
m inen kaulaosan vajo
te ssa  alas em ättim een .

Kuva 4. E m ätinrengas tu k e
m assa em ää sen  oikeassa 

asennossa .



Vaikeata on toisinaan sanoa, miksi naimattomalla 
naisella kohtu m uuttaa paikkaansa. Naineella naisella 
on tavallisin syy se, että kohtu on tulehtunut ja suu
rentunut. Tavallisesti kärsii potilas myöskin valko- 
juoksusta.

Eniten huom attavat oireet ovat: kova paine p e rä 
suolen kohdalla, ulostamisen vaikeus, väliin niukka, 
väliin runsas vedenheitto ja vähentynyt verenjuoksu 
kuukautisissa.

Hoito.

Kaikissa kohtutaudin tapauksissa on yleinen lää
kitseminen tarpeellinen. Potilaan tulee välttää seisovaa 
asentoa, sillä se tekee taudin vieläkin pahemmaksi. 
Hänen tulee m aata kovalla vuoteella, nousta aikaisin 
aamulla ylös, kylpeä ja ottaa lämpöinen sisäänruis- 
kutus s e k ä - ennen suurusta hiukan kävellä raittiissa 
ilmassa. Kylmänä vuodenaikana tulee hänen olla läm- 
pöisesti vaatetettuna, m utta hän el saa ruum istaan lii
aksi kuroa, jotta ilma pääsee vapaasti keuhkoihin. 
P arasta  tällaisille potilaille kuitenkin olisi, etteivät he 
ollenkaan käyttäisi kureliivejä.

Ravinnon tulee olla hyvä ja ravitseva ja vatsa  täy
tyy pitää pehmeänä. Täten tulee sairas vähitellen pa
remmaksi. Lääkäriltä tulee potilaan joka tapauksessa 
kysyä neuvoa, sillä kotihoidon ohessa vaatii tauti m yös
kin lääkkeellistä hoitoa. Hum puukilääkkeitä on p o ti
laan vältettävä, sillä niistä tauti vain yltyy.
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Kohtuajos ja syöpä.

Tahdom m e ainoastaan lyhyesti selittää näm ät taudit, 
koska ne aina vaativat henkilökohtaista tutkimista. 
Tahdom m e kuitenkin selittää sen verran, että potilas 
tulee tietämään, minkälainen tauti on ja sen kautta voi 
päättää vaivaako häntä mainittu tauti.
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Kohtuajos näyttäytyy siten, että kohtuun m uodostuu 
yksi tahi useampia pusseja, jotka täyttyvät juoksevalla 
aineella. Nämä ajokset ovat eri kokoa Toiset eivät 
ole suurempia kuin herne, jota vastoin toiset ovat niin 
suuria, että ne voivat sisältää useampia desilitroja nes
tettä. Nämät pussit toisinaan halkeavat, jolloin neste 
valuu ulos, minkä jälkeen ne jälleen täyttyvät. Nämä 
ajokset ovat myös toisen muotoiset, kuten päärynän 
muotoiset, ja silloin asettuvat ne kohdun kaulaan. En
sinmainittua laatua on potilaan eniten pelättävä, eikä hä
nen pidä missään tapauksessa laiminlyödä lääkärinavun 
hankkimista huom atessa ensimäiset oireet. Jälkimäinen 
tapaus on vähemmän vaarallinen, mutta jos sen hoita
minen laiminlyödään, voi se m uuttua vaarallisem m aksi

Kaikissa kohtutaudeissa on potilaan väittäm ättö- 
mästi käännyttävä kokeneen lääkärin puoleen, jotta 
tämä voisi itse tutkia potilaan aivan tarkasti.

Lopuksi tahdomme lausua muutaman sanan kohtu- 
syövästä. Kohtusyöpä on tauti, joka aivan välttäm ät- 
tömästi heti vaatii lääkärin apua ensimäisten oi
reiden ilmaantuessa. Onnettom uudekseen laiminlyö mo
nikin lääkärinavun hankkimisen tälle taudille ennenkun 
vasta sitten, kun se jo on liian myöhäistä. Syövän 
rinnoissa ja muissa näkyvissä elimissä huom aa mi
kä lääkäri tahansa, m utta toisin on asianlaita, kun 
syöpä on päässyt sisäisiin elimiin; ainoastaan koke
neen ja taitavan lääkärin silmä voi silloin huom ata sen. 
Huomattavin oire on se, että kohdusta juoksee hyvin 
pahalta haisevaa nestettä.

Niinkuin jo sanoimme, tulee täm än taudin joutua 
kokeneen lääkärin hoidon alaiseksi heti ensi oireen il
m aantuessa, muuten on sitä mahdoton parantaa. Tauti 
ilmaantuu naiseen vasta neljän ky mmenenviiden ja vii- 
denkymmenenviiden vuoden vanhana.

Kohdun kaulaan ilmaantuvat haavat johtuvat taval
lisesti liian pitkälle m enneestä valkojuoksusta ja koh- 
tutaudista.
T e rv e y d e n  Opas — 9.



Kuukautisten katoaminen.

N. s. ilmastollinen ajanjakso eli kuukautisten katoa
minen alkaa neljästäkymmenestäviidestä viiteenkym- 
meneenviiteen ikävuoteen. Kun nainen lähestyy 
tätä tärkeätä ajanjaksoa eläm ässään ja on hyvin 
terve, tapahtuu toisinaan, että hän siirtyy tähän 
tilaan ilman minkäänlaista vastusta tahi tuskia, mutta 
useimmissa tapauksissa tuo täm ä elämänmuutoksen 
vaihe tullessaan monta epämiellyttävää oiretta, m yös
kin aivan terveisiin naisiin. Kun tämän ilmastollisen 
ajanjakson aika lähestyy, alkavat kuukautiset vähentyä, 
toisissa tapauksissa pysähtyvät ne täydellisesti kuu 
deksi tahi seitsemäksi viikoksi ja sen jälkeen alkavat 
uudelleen runsaam pina kuin koskaan ennen. Sen jäl
keen pysähtyvät ne taas m oneksi kuukaudeksi, ja kun 
puhdistus jälleen alkaa, on se hyvin vähäinen ja vaa
lea.

On aivan selvää, että täm ä ajanjakso vaikuttaa hy
vin epäedullisesti naisen yleiseen terveyteen. Jos hän 
sitä paitsi on heikko ja vähäverinen, on hänen tilansa 
tosiaankin surkuteltava. Kun täm ä ajanjakso on jättä
nyt potilaan, tulee hänen terveytensä paljoa parem 
maksi. H än lihoo ja vaurastuu, ja ellei hän ennen ole 
kärsinyt minkäänlaisia kovempia tauteja, saavuttaa hän 
kork sn ijän.

Ne naiset, jotka k o k o  ikänsä ovat saaneet kärsiä 
jostakin naistaudista, ovat tällä ajanjaksolla suuressa 
vaarassa ja tarvitsevat mitä huoleiiisinia hoitoa, jotta 
eivät kuolisi.

Hoito on jokseenkin samanlainen kuin säännöttö- 
mäin kuukautisten hoidossa. Ravinnon tulee olla ke
vyttä ja ravitsevaa ja vatsan tulee olla aina herkkänä 
ulostam aan J o k a p ä i v ä i s t ä  liikuntoa on otettava ja 
potilaalla tulee olla alituisesti jotakin helppoa työtä, 
jotta h ä n e n  a j a t u k s e n s a  eivät askarrelisi liiaksi hänen
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taudissaan. Taitavalta ja kokeneelta lääkäriltä tulee po 
tilaan välttämättömästi kysyä neuvoa tautinsa suhteen.

Luoja on asettanut naisen velvollisuudeksi kantaa 
ja synnyttää jälkeläisiä, jotka pitävät rotumme pys
tyssä.

Ihmisen ollessa luonnollisessa tilassa ei raskaana- 
olo tuota niinkään suurta tuskaa ja kärsimystä, kuin 
mitä se tuottaa siinä luonnottom assa tilassa, jossa me 
elämme, köyhyydessä ja kivuloisuudessa, liiallisen työn 
tähden köyhien joukossa ja liiallisen ylellisyyden täh 
den rikkaitten parissa. T ästä  johtuu, ettei naisen teh 
tävä, lapsen synnyttäminen, tapahdu ilm an.tuskaa ja 
tautia.

•

Raskaaksi tulemi merkit.

Kun terve nainen tulee raskaaksi, ovat seuraavat 
tuntomerkit huomattavissa! Kuukautisten lakkaaminen 
ja nisien suurentuminen, nännien ympärille m uodostu
vat siniset renkaat ja vatsa säännöllisesti suurenee si
käli kuin sikiö kehittyy. Usein tuntee potilas aamui
sin pahoinvointia, jota seuraa oksennus. Varmin ras
kauden tuntomerkki näyttäytyy silloin kun sikiö alkaa 
liikkua äidin kohdussa. Täm ä tapahtuu noin neljä 
kuukautta sen jälkeen, kuin siemen on kylvetty. L ää
kärillä on sitäpaitsi muita keinoja, joiden avulla hän 
voi nähdä, onko nainen raskaana, m utta tämän voi 
tehdä vasta noin kolmannen kuukauden kuluessa siit- 
tämisajasta.

Vaikka luoja on antanut naiselle velvollisuudeksi 
synnyttää lapsia, niin on kuitenkin suuri joukko nai
sia, jotka eivät millään ehdolla halua tulia raskaaksi. 
Köyhälle tuottaa se enemmän työtä, vastusta sekä yh
den suun enemmän elätettäväksi; rikkaan täytyy jättää 
entiset eläm äntapansa ja huvinsa joksikin aikaa. Kai
kissa yhteiskuntaluokissa tuottaa se tuskaa ja ikä
vyyksiä.

Täytyy kuitenkin tunnustaa olevan naisia, jotka



ovat täydellisesti tyytyväiset kohtaloonsa, ja jotka sen 
tähden raskaana ollessaan tuntevat olevansa hyvin on
nellisia. Nämä naiset kuuluvat tavallisesti keskikansan 
luokkaan ja heidän miehillään on tarpeeksi maallista 
tavaraa, antaakseen vaimoilleen tarpeellisen hoidon 
lapsivuoteen aikana.

Raskaana olevan naisen tulee ainakin raskauden- 
ajan viimeisinä kuukausina välttää kaikenlaista kovaa 
työtä ja surua. Keskensynnyttäminen johtuu usein 
juuri liiallisesta kovasta työstä ja surusta. Tulos on 
joko kohdun hedelmän tuhoutum inen tahi syntyy seit
semän tahi kahdeksan kuukauden kuluttua sikiö, joka 
on hyvin heikko, ja jos se jää eloon ja saavuttaa täy - 
den ikänsä, siittää vuorostaan jälleen heikkoja lapsia. 
Kaikenlaisia äkkinäisiä mielenliikutuksia tulee raskaan, 
naisen välttäm ättöm ästi välttää. Äviomiehen tulee olla 
tässä tilassa olevaa vaim oaan kohtaan hyvin hellä ja 
myöntyväinen. Älköön aviomies millään tavoin soi
m atko vaimoaan siitä, että hän on tullut raskaaksi* 
Kuitenkin, ikävä kyliä, on aviomiehiä, jotka niin teke
vät.

Valmistukset synn varten.

Vuode ei saa olla liian matala. Sen tulee seisoa 
jonkun m atkan päässä seinästä, jotta lääkäri tahi hoi
taja voi kulkea vuoteen ympäri ja siten lähestyä sai
rasta miltä puolelta tahansa. Vuodepatjan tulee olla 
kova ja sentähden tuleekin kaikenlaiset pehmoiset höy- 
henpatjat ja pään alustat tykkänään kieltää sairaalta. 
Käyttäkää ainoastaan kahta puhdasta lakanaa ja ohutta 
villapeitetiä, sen sijaan, että käyttäisitte paksuja peit
teitä Palanen guttaperkkakangasta tulee asettaa la
kanan alle. Suurinta puhtautta tulee noudattaa, m uu
toin voi syntyä vuodekuumetta.

Kätilö voi tavallisissa tapauksissa toimittaa lapsen- 
päästön, mutta jos täm ä osottautuu vaikeaksi ja pit
källiseksi, tulee potilaalle heti hankkia lääkärinapua.
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N apanuo ra

K uva 5. S ynnyttäjän  vatsan  ja  em än läpileikkaus.
H edelm ärakolla  tarkoitetaan sitä m unakalvoista m uodostu

nutta ja  n es tee llä  täyttynyttä säkkiä, 
joka ym päröi sikiötä.

Synnytys ja lapsivuode.
Täm än toimituksen tulee tapahtua aivan luonnolli

sella tavalla, kuten useimmissa tapauksissa tapahtuu
kin. Tahdomme tässä puhua ainoastaan muutamista 
poikkeustapauksista, jolloin erityiset varokeinot ovat 
tarpeelliset.

Em ä-
k a k k u

P e rä 
su o li

V irts a ra k k o

H ä p y lu u

E m än  u lkosuu

V irts a to rv i
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Kun sikiön pää näyttäytyy ensin, joka tapahtuu yh- 
deksässäkym m enessä tapauksessa sadasta, ei kätilöllä 
tahi lääkärillä ole m uuta tehtävää kuin odottaa siksi, 
kunnes luonnollinen päästö on tapahtunut. Jos lapsen 
pää on hyvin iso, tapahtuu toisinaan, että synnytys 
kestää useampia tunteja ja on silloin hyvin tuskallinen, 
toisinaan kestää se 6, 8 tahi 12, jopa vielä 24 tuntia
kin. T uska johtuu siitä, että kohtu vetäytyy kokoon 
koettaen päästää sikiön esiin.

Jos sikiö tulee liian äkkiä esiin, tulee kätilön tahi 
lääkärin tukea kämmenellään siitinelimiä, jotta ei mi
kään paikka repeytyisi. Lapsivuodepoltteen aikana tulee 
potilaan hiljaa kulkea vähän aikaa huoneessa nojautuen 
mieheensä tahi hoitajaansa.
f  Toisinaan tapahtuu, että sikiö syntyy naparihm a 
kiedottuna kaulan ympäri. Älkää silloin pelästykö, 
vaan päästäkää täm ä rihma kaulan ympäriltä, solmi
kaa se nauhalla hyvin lujasti kahdesta paikasta ja lei
katkaa se keskeltä poikki. Odottakaa kuitenkin pari
sen minuuttia synnytyksen jälkeen, ennenkun teette 
tämän leikkauksen. Elleivät jälkeiset ole tulleet ulos 
puolen tunnin kuluttua sen jälkeen, kun päästö on ta
pahtunut, tulee kätilön tahi lääkärin liikuttaa hiljaa na- 
parihmaa helpottaakseen sen uiostulemista.

Veren vuoto seuraa aina lapsensynnyiystä. Jos 
tällainen veren vuoto on hyvin runsas, tulee potilaan 
olla m akaavassa asennossa ja kylmää vettä tulee si
ro ttaa hänen vatsansa päälle. Jos kätilö on hyvin tai
tava, voi hän ottaa pienen palasen puhdasta jäätä ja 
panna se kohdun aukkoon. Jos veren vuotam inen 
kaikesta huolimatta jatkuu, on lääkäri heti noudettava.

Jos sikiö tulee jalat edellä ulos, on lääkäri heti kut
suttava paikalle, m uussa tapauksessa voi lapsi kuolla, 
tahi äiti saada hengenvaarallisia vammoja.
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Sikiön hoitaminen synnytyksen jälkeen.

Naiset, jotka jo ennen ovat synnyttäneet lapsia, ei
vät tarvitse opetusta tässä aineessa, vaan m onet muut 
äidit ja hoitajattaret saavat hyötyä siitä, mitä tässä se
litämme.

Lapsen synnyttyä tulee hoitajan heti kietoa se 
lämmitettyyn fianellikankaaseen. Huoneen tulee olla 
lämpöinen ja kaikenlaista vetoa tulee välttää. Noin 
tunnin kuluttua on lapsen ruumiis hierottava öljyllä, 
varsinkin nivelien ja käsivarsien alta, m utta kasvoja ei 
saa hieroa. Heti lapsen synnyttyä on sen kasvot py
hittävä puhtaalla, lämpöiseen veteen kastetulla pyyhin- 
liinalia. Lapsen silmät vaativat erityistä tarkkuutta ja 
huolellisuutta sen ensimmäisinä elon päivinä. Yleensä 
on tunnettua, etteivät useimmat sokeat synny tässä ti
lassa, vaan tulevat sokeiksi äidin tahi hoitajan huoli
m attomuuden tähden.

Lasta ei saa pestä, ennenkun useita tunteja on ku
lunut sen syntymisestä, ja silloinkin ainoastaan minuu
tin verran haaleassa vedessä. Seuraavina päivinä voi 
lasta pestä vähän pitemmän aikaa.

Älkää antako lapselle rintaa, ennenkun kahdentoista 
tunnin kuluttua sen syntymisestä. Se ei tarvitse ra 
vintoa ennen ja äidin täytyy saada lepoa.

Kylvyn jälkeen on lapsi pantava pehm oiseen liina
vaatteeseen. Kapalo ei saa olla liian kovaan kierretty 
sen ympärille. Voidelkaa lapsen napa vaseliinilla, jota 
on pantu vaatteelle. Se kuivuu parissa päivässä. P es
kää se sitten saippualla ja vedellä kaksi tahi kolme 
kertaa päivässä.

Tuuletuttakaa huone hyvin, m utta karttakaa vetoa. 
Älkää antako lapsen imeä useammin kuin joka kolmas 
tunti ja älkää imettäkö sitä ollenkaan klo l l:s ta  illalla 
6:teen aamulla. Noudattamalla tätä neuvoa säästää 
äiti vastaisuudessa itseltään monta unetonta yötä.
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Äidin hoitaminen.

Lapsensynnytyksen jälkeen tulee äidin saada lepoa 
vähintäin kaksitoista tuntia. Ravinnon tulee olla hyvää 
ja ravitsevaista. Hänen vuoteensa ja ruumiinsa tulee 
olla mitä huolellisimmin puhdistetut. Varsinkin on hä
nen siitinelimensä hyvin pestävä, jotta niihin ei tule 
verenm yrkytystä.

M oni nainen nousee vuoteestaan liian aikaisin. H ä
nen tulisi olla makuulla vähintäin viikko lapsenpäästön 
jälkeen. M onta kohtutaudintapausta johtuu juuri siitä, 
ettei tätä varokeinoa oteta huomioon.

Lapsiv uodelcimme.

Noin kolmen päivän kuluttua synnyttäm isestä il
mestyy potilaaseen aina lievä kuume. T ätä kuumetta 
tulee tarkasti hoitaa, ettei sairas saa verenm yrkytystä, 
josta johtuu, että potilaan henki joutuu vaaraan. Useim
mat kuolem antapaukset aiheutuvat juuri siitä, ettei tä 
hän kuumeeseen ole kiinnitetty tarpeeksi suurta huomi
ota. Lääkärinapua tulee aina käyttää, kunnes äiti on 
vaaran ulkopuolella.

Jos rinnat tulevat liian koviksi, on niitä hierottava 
oliiviöljyllä kolme tahi neljä kertaa päivässä. Ellei siitä 
ole apua, on käytettävä belladonna voidetta, joka kyllä 
tehoaa.

Likaisuudesta syntyy usein pahoja nisänystermiä, 
joita on haudottava pellavasiemenpuurolla. M itä suu
rinta puhtautta on äidin aina noudatettava.

Äitien, jotka kärsivät jonkunlaisista keuhko- tahi 
muista kroonillisista taudeista, ei koskaan tulisi itse 
im ettää lastaan, ei silloinkaan, kun heillä on kuumeen- 
tapainen tahi äkkinäinen luonteenominaisuus. Lääkä
riltä on aina kysyttävä neuvoa näissä asioissa.



KOLMAS OSA

S u ku p u o lie läm äs tä  ja avioliitosta.
Molempien sukupuolten välinen vetovoima.

Koko luonnossa esiintyy vastustam atoin vetovoim a 
kummankin sukupuolen välillä, niin eläinkunnassa kuin 
kasvikunnassakin.

Kaikki ihmiset tuntevat täm än vetovoiman, vaikka 
hyvin harvat koettavat ottaa selkoa siitä, mitä se oi
keastaan on. Jos tarkastam m e tätä voim aa lähemmin, 
niin huomaamme, että se on elementti, joka ei ainoas
taan anna ravintoa, vaan myöskin kiihoittavia aineksia 
mielelle. Täm ä elementti antaa voimaa ja tarm oa kai
kille olennon osille ja koettaa tehdä sen samalla vie
hättäväksi. Se kiihoittaa henkilön kunnianhimoa, se 
panee lihakset jännittymään, saattaa silmät loistaviksi 
ja tekee kauneutta tuottavan vaikutuksen koko ruumii
seen.

Niin hyvin miehet kuin naisetkin tarvitsevat to is
tensa seuraa, jotta heidän sekä ruumiillinen että sie- 
luilinenkin olentonsa pääsee täydellisesti kehittymään, 
ja jotta he tuntevat itsensä onnellisiksi. »Ihmisen ei 
ole hyvä yksinänsä olla». Täm än tuntee ihminen lap 
suudestaan saakka.

M ies tarvitsee naisen seuraa ja vaikutusta, muuten 
tulee hänestä raaka ja epäkohtelias; hän joutuu m yös
kin alentavien paheiden valtaan, jotka vievät hänet tu r
mioon. Usein neuvovat lääkärit nuorukaisia menemään 
naimisiin, koska heidän sukuviettinsä on vienyt hei-
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dat vastoin heidän tahtoansa paheisiin, jotka hävittävät 
heidän terveytensä ja miehuudenvoimansa. M utta se 
ei suinkaan aina ole hyvä neuvo, sillä paljoa parem pi 
olisi paran taa tällaiset miehet paheitten seurauksista, 
ennenkun he astuvat tuon tärkeän askeleen. Aviolii
ton jälkeen^ se tavallisesti on liian myöhäistä.

Naiset samoin tarvitsevat miesten seuraa ja vaiku
tusta, sillä se vahvistaa heitä, he saavat jotain, jota 
heidän heikompi luonteensa kaipaa. Sen tähden n e u 
vovatkin lääkärit nuoria heikkoja naisia m enemään nai
misiin niin pian kuin mahdollista, eli heti, kun löytä
vät itselleen sopivan miehen. Monet, jotka lukevat 
täm än kirjan, tietävät tällaisen neuvon olevan erino
m aisen, he ovat ehkä itse noudattaneet tällaista neu
voa valitsemalla itselleen sopivan elämänkumppanin ja 
täten pelastuneet monesta taudista.

Haureuteen heittäytyminen ja

tyydyttäminen.

Tuo molempien sukupuolten välinen vetovoima, jota 
jo edellä selitimme, saattaa ihmiset hyvin usein, var
sinkin kaupungeissa, ala-arvoiseen tilaan, jota nimite
tään prostitutsioniksi eli suomenkielellä huoruuteen heit
täytym iseksi tahi myöskin laillistetuksi haureudeksi. 
Gn tosiaankin surkeata, että sivistyneiden m aiden suu
rimmissa kaupungeissa on niin suuri joukko naisia, jotka 
m aksua vastaan ovat halukkaat parittelemaan miehen 
kanssa, jota eivät tunne, joten tässä siis ei voi tulla 
kysym ykseenkään minkäänlainen rakkaus, vaan päin
vastoin tuntevat he inhoa m iestä kohtaan. Yhtä su
rullinen on se seikka, että miehet tahtovat tyydyttää 
himojaan tällaisen naisen kanssa.

Täm ä inhoittava asiantila kasvattaa onnettom ia nai
sia, jotka syystä tai toisesta vajoavat niin syvälle siveet
tömyydessään. Kaikki heidän jaloimmat tunteensa ka
toavat ja niiden sijaan tulee ala arvoisia ja halveksivia



ajatuksia ja heidän inhoittava ammattinsa painaa heihin 
leimansa, josta heidät heti tunnetaan.

Kuinka joutuvat näm ä naisraukat tähän tilaan? T oi
set raiskataan, toiset tulevat hyvän ansion houkutuk
sella vietellyksi, toiset kevytmielisyydestä ja tyydyttä
m ättömän paritteluhimon vuoksi joutuvat täm än kiusa
uksen uhriksi. Köyhyys kuitenkin eniten on siihen 
syynä.

M itkä ovat tämän paheen seuraukset m iehissä? Em
me voi kieltää sitä totuutta, että niin hyvin miehen 
kuin naisenkin moraalinen luonne kärsii suuresti täl
laisesta tilasta. Vaan eniten turm iota tuottavat ovat 
kaikki ne tarttuvat taudit, joita mies saa, ollessaan 
lihallisessa yhteydessä tällaisten naisten kanssa. Useim 
mat veneerisistä taudeista saavat alkunsa täten. Hau
reus ei tuota ainoastaan veneerisiä tauteja, vaan myös 
useimmissa tapauksissa hermotauteja niin hyvin miehiin 
kuin naisiinkin.

Liiallinen paritteleminen on toinen pahe, johon niin 
hyvin naineet kuin naimattomat tekevät itsensä syy
pääksi, Ei yksikään täysijärkinen mies voi hyväksyä täl
laista parittelemishimon tyydyttämistä. Nainen joka joutuu 
sellaisen himon uhriksi ei välitä siitä, kuka tyydyttää 
hänen himoaan, kunhan se vaan on mies. Mies, jolla 
on niin kova parittelemisen himo, että hänen täytyy 
välitäm ättöm ästi tyydyttää se, ei kammoksu mitään, 
tekeepä vielä väkivaltaakin. Kuinka moni viaton nuori 
nainen onkaan joutunut tuollaisen miehen uhriksi!

S u ku p u o lie läm ä .

Ihmisen voimakkaimpia viettejä on sukuvietti. 0 ti 
ainoastaan yksi vaisto, joka on yhtä voim akas ja toi
sinaan voimakkaampikin, ja se on itsesäilytysvaisto.

Suurimman nautinnon on luoja yhdistänyt niin kut
suttuun sukupuoliyhteyteen. Ilman tätä viettiä olisi ih
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miskunnan lisääntyminen aivan mahdotonta, ja ellei 
sukupuoliyhteys olisi yhdistettynä nautintoon, ei ihmis
kunnan lisääntym is-vaisto olisi tarpeeksi voim akas yl
läpitääkseen ihmiskuntaa, vaan se kuolisi vähitellen su
kupuuttoon.

Sukuvietti on miehillä suurempi kuin naisilla, eikä 
näin ole ainoastaan ihmisissä, vaan myöskin eläimissä.

Sam alla tavalla kuin me tarvitsemme ravintoa, ta r
vitsemme sukuviettiä voidaksem m e lisääntyä ja täyttää 
maan. Samalla tavalla kuin ylensyöminen ja- juominen 
vahingoittavat ruoansulatuselimiämme, samalla tavalla 
m atkaan saattaa liiallinen paritteleminen ja siitinelinten 
väärinkäyttäm inen tauteja ja heikkoutta.

Kohtuullisuus olkoon siis aina pääm ääränäm m e tyy 
dy Mäessämme tarpeitamme. Paritteluhalun ja siihen 
liittyvän nautinnonhimon tyydyttäminen ei ole ainoa 
elämän pääm äärä. Lapseton perhe ja avioliitto, joka 
ei anna perillisiä, ei ole kovin onnellinen.

M eidän ei tarvitse hävetä luojan työtä, kun hän loi 
ihmisen, sillä vaikka ajattelisimme miten paljon tahansa, 
emme koskaan voi löytää sen rakenteessa m inkäänlaista 
virhettä. Ihminen on tosiaankin luotu Jumalan kuvaksi.

M ikä on kauniimpaa kuin hyvin luotu mies, jonka 
terveys on hyvä, ja joka on täynnä elonvoimaa? Sellainen 
m ies on perheensä tu rva ja sukunsa luoja. Puhumme 
hänestä, kuten ainakin miehestä sanan täydessä mer
kityksessä Hän on toimelias, iloinen, toivehikas ja 
luottavainen ja hän taistelee elämän taistelua voim ak
kaasti ja rohkeasti.

Tarkastakaam m e sellaista miestä, joka on m enet
tänyt miehuutensa. Hän on tyytymätön ja onneton, 
hänellä ei ole itseluottam usta ja hän inhoaa kaiken
laista seuraa. Häntä voi verrata puuhun, joka ei kan
n a  hedelmiä.

Siitinelinten väärinkäyttäminen on molemmilla suku
puolilla useimmissa tapauksissa varsinaisena tautien syy
nä. Sellainen siitinelinten väärinkäyttäminen saattaa her
moston epäkuntoon ja aiheuttaa veritauteja, jotka ovat
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vahingolliset koko ruumiille. Liiallinen paritteleminen 
miehen, naineen tahi naimattoman, kesken ei 

ainoastaan heskonna heidän siiloskgky ään, vaan vahin
goittaa myöskin heidän siveellistä luonnettaan. S u r
kean paljon kurjuutta syntyy itsesaastutuksesta eli ona
niasta, josta jo olemme puhuneet toisessa paikassa tätä 
kirjaa. Tuo rum a tapa jatkuu useinkin nuorukaisilla ja 
nuorilla naisilla siksi, kunnes he m enevät naimisiin. 
T uota inhoittavaa pahetta ei voida koskaan liiaksi 
moittia.

Todellinen mies ja nainen eivät koskaan vajoa tähän 
paheeseen. Kun he m enevät naimisiin, on heillä kaikki 
se voima, jonka luoja on heille antanut. Heidän tun
teensa ovat jaloa laatua, ja heidän ajatuksensa eivät 
koskaan saastu pahoista ajatuksista, ovatpa sitten olleet 
naimisissa kuinka kauvan tahansa.

Säännöllisen sukupu

Isoin osa niistä taudeista, joille ihmisruumis on alt
tiina, ja melkein kaikki sielulliset taudit ovat johtuneet 
sukupuolielämän tärkeyden tietäm ättöm yydestä ja tai
tam attom uudesta täyttää niitä vaatimuksia, joita luonto 
asettaa ihmissuvun lisääjälle, ihmiselle. Sen tähden 
täytyykin sukupuolielämän tärkeyden olla aivan selvä
nä jokaiselle. Ne säännöt, jotka raam attu antaa, ovat 
aivan sam aa laatua kuin ne säännöt, joita lääkärit ovat 
kaikkialla ja kaikkina aikoina esittäneet.

T ässä  kirjassa ja sen selityksissä ei ole mitään, joka 
j r  kiihoittaisi siveellisen ja puhtaasti ajattelevan ihmisen 

mielikuvitusta. M e tahdomme ainoastaan opettaa jo
kaiselle, miten hänen tulee elää onnellista ja terveel
listä sukupuolielämää. Eivät mitkään elimet ihmisruu
miissa, lukuunottamatta aivoja, ole niin tärkeät kuin 
juuri siitinelimet.

Siittämisen tarkoituksena ei ole ainoastaan lasten 
saattaminen maailmaan, vaan myöskin ihmiskunnan ali
tuinen vahvistaminen, jotta se tulisi yhä täydellisen!-
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m aksi ja kehittyneemmäksi. Täm ä on m ahdollista ai
noastaan  siinä tapauksessa, että siitinelimet ovat täy
sin terveet.

Liiallisen parittelun halu eli Nymfomania.

Täm ä on tauti, joka hyvin usein esiintyy kaikkien 
kansankerrosten naisissa ja osoittautuu siten, että heillä 
on ääretön himo parittelemiseen. T ätä tilaa voi kut
sua jonkinlaiseksi hulluudeksi tahi liian pitkälle men
neeksi hermostumiseksi. Potilaan käytös on hyvin 
omituinen ja kevytmielinen. Hän puhuu ja käyttäytyy 
sopimattomalla tavalla, ja ellei hän heti saa himoaan 
tyydytetyksi, tulee hän hävyttöm äksi ja hermostuneeksi, 
nauraen ja itkien vuorotellen. Kun tällaiset taudin
kohtaukset eivät häntä vaivaa, on hän hiljainen ja su
rumielinen, m utta hänen silmänsä joka tapauksessa 
ilmaisevat hänen himonsa.

Tällainen on tauti pahimmillaan. Toisinaan esiintyy 
siinä lievempiä, toisinaan taas pahempia oireita, mutta 
joka tapauksessa osoittaa potilas, ellei aina sanoin, 
niin ainakin käytöksellään, että hän on ollut taudin uhri, 
sillä taudiksi täytyy jokaisen tätä luonnotonta tilaa ni
mittää.

Syyn tähän tautiin selittävät useimmat auktoriteetit 
olevan siitinelimissä, jotka ovat kiihoittuneessa tilassa. 
Täm än taudin uhrit ansaitsevat myötätuntoisuutemme, 
eikä heitä saa siitä tuomita.

Mies, joka on naimisissa naisen kanssa, jolla on 
tällainen tauti, on tosiaankin surkuteltava. Useakaan 
mies ei tiedä, että täm ä johtuu sairaudesta ja koettaa 
sen tähden tyydyttää vaimonsa halua niin paljon kuin 
mahdollista. Kohta hän kuitenkin huomaa, että tällai
nen tyydyttäminen on aivan m ahdotonta, ja hänestä 
tulee kyvytön ja hermostunut mies.

Naisten, joita tällainen tauti vaivaa, tulisi viipymättä 
kysyä neuvoa lääkäriltä, sillä jos sairautta jatkuu’ saa t
taa se potilaan viimein mielenhäiriöön.
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Parittelem isesta  kieltäytyminen.
Voiko mies aivan ehdottom asti pidättäytyä paritte

lem isesta ja kuitenkin pysyä sekä henkisesti että ruu
miillisesti aivan terveenä? Täm ä on kysymys, joka on 
ollut hyvin vilkkaan keskustelun alaisena tieteellisissä 
piireissä. Useimmat lääkärit ja tiedemiehet ovat lau
suneet sen mielipiteen, että mies, joka parittelee koh
tuullisesti, on terveem pi sekä henkisesti että ruumiil
lisesti. M eidän käsityksemme m ukaan ei miehen hen
kinen eikä ruumiillinen kehitys tule täydelliseksi ilman 
parittelua. Luulemme kuitenkin, että on miehiä, jotka 
eivät paritteie, eivätkä kuitenkaan huom aa siitä min
käänlaista erityistä haittaa, sillä mies ei voi kadottaa 
sitä, mitä hänellä ei koskaan ole ollut, ja jos siis hen
kilöllä ei koskaan ole ollut mitään erinom aista halua 
päättelem iseen, ei hän m yöskään sitä kaipaa. U s
komme myöskin, että mies, joka on pyhästi vannonut 
olevansa koskaan parittelem atta, edellyttäen ettei hän 
ole ennenkään sitä tehnyt, voi helposti pitää lupauk
sensa.

Nuorukainen, joka on ollut kylliksi onnellinen, ke
hittyäkseen mieheksi siveellisessä kodissa, ilman että 
hän on tullut saastutetuksi huonojen kirjojen lukemi
sesta, huonosta seurasta, siveettöm istä ajatuksista, ja 
joka ei ole joutunut iisesaastutuksen uhriksi, voi var
masti mennä koko eläm änsä lävitse parittelem atta eikä 
hänen terveytensä lainkaan kärsi siitä haittaa.

W Jos taas paritteluhimo johtuu aikaisimmasta nuo
ruudesta ja on tullut tyydytetyksi joko luonnollisella 
tahi epäluonnollisella tavalla, niin täm ä himo yhä li
sääntyy ja^vaatii tyydyttämistä.

M itä tässä olemme selittäneet, tarkoittaa kum paa
kin sukupuolta. Parittelem isesta kieltäytyminen on 
usein hyvin tuskallinen, varsinkin leskivaimoille, ja 
tekee heidät usein sekä henkisesti että ruumiillisesti 
sairaiksi.



M eidän tulee kuitenkin aina muistaa, e ttä siveelli
nen elämä nuoruudessa antaa meille aina palkintonsa. 
N uoresta naisesta tulee parem pi perheen äiti. Nuori 
mies voi paremmin hillitä himoansa, hän nauttii enem 
män eläm ästä ja hänestä tulee parempi aviopuoliso ja 
perheenisä kun sellaisesta, joka on elänyt hekumallista 
eläm iä.

Suurissa tehtaissa, joissa yksinomaan naisia on 
työssä, tapaa sadoittain nuoria, kalpeita ja kuihtuneita 
naisia, jotka vähitellen kuolevat parittelem isesta kieltäy
tymisen takia.

Vaikka naiset voivat paremmin kuin miehet kestää 
ylötöntä päättelem istä, niin kärsivät ne myöskin sa
m assa m äärässä enemmän kuin miehet siitä kieltäyty
misestä. Niin hyvin miehet kuin naisetkin, joiden täy
tyy olosuhteiden pakosta kieltäytyä, tulevat viimein 
siihen tilaan, että ovat halukkaat uhraam aan kaiken 
maallisen om aisuutensa, rahansa, ystävänsä, perheensä, 
m aineensa, vieläpä iankaikkisen elämänsäkin voidak
seen jälleen tyydyttää himoansa.

M itä rakastettavim m at ja ihaiitavimmat tytöt ovat 
epätoivoissaan tehneet itsem urhan, kun eivät ole voi
neet hillitä rakkauttaan miehiin, jotka useinkaan eivät 
ole olleet sen arvoiset M uuan kirjailijatar sanoo 
eräässä teoksessaan, etteivät miehet voi ym m ärtää niitä 
tuskia, joita nainen kärsii 16 ja 30 ikävuoden välillä.

M iten voisimme tämän tilan parantaa? Jokainen 
ei voi mennä nuorena avioliittoon. M onella nuorella 
miehellä on äitinsä ja nuorem m at sisarensa, joista hä
nen tulee pitää huolta. Toiset voivat tuskin elättää 
itseänsä, sitä vähemmin vaimoa. Toiset rakastavat 
vapautta ja heillä on tulevaisuudensuunnitelmia, jotka 
m enisivät myttyyn avioliiton kautta. Nuorten ihmis
ten  tulisi seurustella hyvin paljon toistensa kanssa, 
sillä siten tulisi heidän halunsa ainakin osaksi tyydy
tettyä. Ruoalla on myös hyvin suuri vaikutus paritte- 
Iuhaluun. Liian runsas ja kiihoittava ruoka kiihoittaa 
siitinelimiä. Sentähden ei kasvavalle sukupolvelle pi-
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täisikään antaa liian ravitsevaa ja liiallisilla maustimilla 
höystettyä ruokaa. Väkijuomat samoin vaikuttavat 
kiiho ttavasti parittelemishimoon. Jos nuori mies tahi 
nainen tahtoo kieltäytyä parittelem asta turm elematta 
sillä terveyttänsä, tulee hänen ennen kaikkea välttää 
sellaisia juomia ja ruokia, joilla on kiihoittava vaikutus 
hänen siitinelimiinsä. Ruumiillinen työ on erinomainen 
keino lihallista himoa vastaan. Työ johtaa verta ruu
miin pinnalle ja estää siten siitinelimiä kiihottum asta. 
Henkilö, jolla on hyvä terveys ja terve sielu, voi pa
remmin vastustaa himoja kuin sairas ihminen.

Vastenmielisyys parittelemiseen.

Vastenmielisyys on usein syynä onnettomiin avio
liittoihin. Olemme jo ennen selittäneet, että fyysillinen 
rakkaus on kaikkien avioliittojen perustuksena. P a- 
rittelemisen halua tulee olla tarpeeksi kumpaisellakin 
aviopuolisoista, jotta avioliitto tulisi onnelliseksi.

Niissä tapauksissa, joissa epäluonnollisuuksia löytyy 
olemassa, on vastenmielisyys helposti selitettävissä. 
M utta löytyy sitä paitsi hyvin m onta naista ja miestä, 
joilla ei ole mitään erinom aista halua parittelemiseen. 
Sanotaan että yksi kolmas osa naisista on haluton 
parittelemiseen, vieläpä toiset inhoavat sitä Toinen 
kolm as-osa ei välitä siitä ja ainoastaan jälelle jäänyt 
kolm as-osa tuntee himoa siihen.

Jotkut seikat voivat kuitenkin toisinaan kiihoittaa 
tahi vähentää naisen halua parittelemiseen. Suuri ereh
dys on se, että moni luulee naisella aina olevan ha
lua paritteluun.

Naiset, joilla ei ole halua paritteluun, luulottelevat 
itseään, että he ovat siveellisemmät, kuin sellainen 
nainen, jolla on halua siihen. Täm ä on suuri erehdys. 
Se johtuu luonnollisesti luonteenlaadusta, sairaista sii-
T e rv e y d e n  opas — 10 .
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tinelsmistä, tahi ovat naimisissa miehen kanssa, jo ta 
kohtaan eivät tunne m inkäänlaista rakkautta.

Vastenmielisyys parittelemiseen miehen tahi naisen 
puolelta, on siitä aina seurauksena onneton avioliitto.

Nainen, joka parittelee ilman m inkäänlaista halua 
siihen, tekee sen koneellisesti ja on iloinen, kun mie
hen hyväilyt lakkaavat. Valkojuoksu on hyvin usein 
syynä tällaiseen tilaan, sillä aineet, jotka eroittuvat lima
kalvosta, tekevät siitinelimet tunnottomiksi nautinnolle.

M iehellä on hyvin vähäinen nautinto paritellessaan 
naisen kanssa, jolla ei ole paritteluhalua, ja useimmissa 
tapauksissa heikontuvat hänen siitinelimensä tästä syystä.

Lasten sukupuolen määrääminen.

Täm ä tärkeä ja mielenkiintoinen asia on kaikkina 
aikoina ollut lääketieteen tutkijain erityisen huomion 
esineenä, vaikka tulokset ovat olleet hyvin epävarm at, 
kunnes saksalainen lääkäri ja yliopiston professori t:ri 
Leopold Schenk esitti m ääritelm ät sukupuolen m äärää
misestä, joka näytti mahdollisemmalta kuin entiset m ääri
telmät, ja joka myöskin useissa tapauksissa on osoitta
utunut käytännössä olevan totta. Ennenkun käymme 
selittämään Setienkin määritelmää, on meidän ensin 
tarkastettava sitä käsityskantaa, joka vallitsi sukupuolen 
m äärääm isestä jo vanhana aikana.

Juutalaisten Talm udissa selitetään hyvin tarkasti mi
ten aviopuolisoiden tulee käyttäytyä, siittääkseen joko 
mies tahi naispuolisia lapsia. Jos aviopuolisot tahtovat 
poikalapsen, tulee vaimolla olla mitä suurin himo mie
heensä ja tämän tulee valita parittelemiseen parhain 
tilaisuus — heti ennen kuukautisten tuloa. Myöskin 
tulee miehen uudistaa parittelu niin usein, kuin vaimo 
om asta tahdostaan pyytää häntä niin tekem ään. Jos 
taas halutaan tyttölasta, tulee miehellä olla hyvin kova
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himo vaim oonsa ja hänen tulee ilman minkäänlaisia 
valmistuksia paritella hänen kanssaan, riippum atta siitä 
onko vaimolla siihen halua tai ei. M ies ei saa kuiten - 
kaan paritella useammin kuin yhden kerran tällaisessa 
tilaisuudessa.

M ääritelmä, joka jo vanhoina aikoina oli aivan ylei
sesti hyväksytty, selitti siemenen olevan jaetun sellai
sella tavalla, että se siemen, joka oli oikeassa m unassa 
ja oikeassa m unasarjassa, saattoi poikalapsen maail
maan, jota vastoin tyttölapsi syntyi vasem m an m una
sarjan siemenestä. Täm än määritelmän m ukaan olisi 
aivan m ahdotonta m äärätä edeltäkäsin sikiön sukupuolta, 
lukuunottam atta sitä tapausta, että mies on antanut lei
kata jommankumman munistaan pois ja samoin nainen 
vastaavan munasarjan, jotta he voisivat siittää ainoas
taan yhdenlaista sukupuolta. M onenlaisia kokeita teh 
tiin tällä alalla, vaan tulokset eivät olleet senlaatuiset, 
että ne olisivat varmemmin todistaneet tätä väitettä. 
Enemmän huom iota herätti väite, jota m yöskin oppi
neet hyvin paljon puolustivat, että lapsen sukupuoli 
on riippuvainen vanhempain Ijästä. Jos he ovat sam an
ikäisiä, syntyy useampia tyttöjä kuin poikia; jos nainen 
on vanhempi kuin mies, syntyy perheeseen pääasialli
sesti tyttöjä, ja  päinvastoin. Täm ä määritelmä on kai
kesta päättäen aivan yleislaatuinen, eikä sitä siis voi 
sovelluttaa yksityisen elämään. Samoin huomaamme 
kaikissa viime vuosisadan määritelmissä tällä alalla ijän 
vaikuttavan sukupuolen m äärääm isessä. Bidder väit
tää, että nainen, joka synnyttää ensimäisen lapsensa 

< kahdennenkymmenen ja kahdennenkymmenen ensimäi
sen ikä vuotensa välillä, synnyttää sen jälkeen useim
man tytön kuin pojan. Kuta vanhempi nainen on syn
nyttäessään ensimäisen lapsensa, sitä useam pia miehi
siä perillisiä tulee perheeseen, ja jos hän on lähes nel
jänkymmenen vuoden vanha, saadessaan ensimäisen 
lapsensa, voidaan Eckhardin ja muiden spesialistien 
määritelmien mukaan olla varm at siitä, että hän tulee 
synnyttäm ään yksinomaan poikalapsia.
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Eniten tunnettujen ja useimpain tutkijain hyväksy
mien määritelmien joukossa on myöskin se, että siit
tämisen hedelmä tulee olemaan vastakkaista sukupuolta 
kuin vahvempi parittelevista. Siis jos isä on varustettu 
parem m alla ruumiinrakennuksella kuin äiti, syntyy täl
laisesta parittelemisesta tyttölapsi, jos taas vaimo on 
ruumiiltaan voimakkaampi kuin mies, on parittelemisen 
hedelm änä poikalapsi. Yleiseksi määritelmäksi m uo
dostettuna sisältää täm ä väite heikomman sukupuolen 
säännönm ukaisesti tulevan oraalle itsestään. Täm ä väi
te on saanut hyvin monta etevää tiedemiestä puolta- 
jakseen.

Professori Thurys Genevestä julkaisi monta vuotta 
sitten kirjan, joka käsitteli sukupuolen m äärääm istä eläin
kunnassa, jota hän oli hyvin tarkasti tutkinut, pääasi
allisesti tehden kokeita. Näistä tuli hän siihen johto
päätökseen, että sikiön sukupuoli oli riippuvainen siitä, 
millaisessa tilassa muna oli siittämisen tapahtuessa. Jos 
m una oli täydellisesti kypsynyt sellaisessa tilaisuudessa, 
tuli hedelm ä olemaan koirassukupuolta; ellei muna ollut 
kehittynyt aivan täydellisesti, tuli sikiö olemaan naaras
puolinen. Thuryksen määritelmää on myöskin koetettu 
sovittaa ihmisiin, ja on tultu siihen johtopäätökseen, 
että jos muna, joka kehittyy naisen m unasarjassa joka 
kuukausi, tulee hedelmöitetyksi heti kuukautisten jäl
keen, tulee naispuolinen sikiö, mutta jos muna pääsee 
kehittym ään täydellisesti, on seurauksena miespuolinen 
sikiö.

T r i  Schenk on ensimäinen tiedemies, joka tyydyt
tävästi on selittänyt, kuinka suuri vaikutus vanhem pien 
nauttimalla ravinnolla on sukupuolen m äärääm isessä. 
Varsinkin kiinnittää hän huom iotansa siihen ravintoon, 
jota raskaana oleva nainen nauttii. On aivan välttä
m ätöntä, sanoo Schenk, että on olem assa munan täy
dellisen kehittymisen edellytys: kunnossa olevat ruoan
sulatuselimet, ja sen tähden täytyykin naisen, joka luu
lee olevansa raskaana, valita ravintoaineensa mitä ta r
kimmin. Jos ravintoaineiden sulamisen jälkeen ilmestyy
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sokeri- tahi muita läm pöätuottavia aineksia virtsaan, 
ei muna kehity tarpeeksi eikä m yöskään saa sitä ravin
toainetta, jota se tarvitsee, ja siitä seuraa, että kun 
muna on tullut hedelmöitetyksi kehittym ättöm ässä tilas
saan, on tyttölapsi odotettavissa. Jos äiti sitä  vastoin 
nauttii sellaisia ravintoaineita, joiden sulattua ei v irt
sassa näy jälkeäkään sokerista, kehittyy siitä muna, joka 
synnyttää miespuolisen lapsen. Sen sisästä m uodostuu 
elementtiä, joista tulee miehisiä soluja, jotka ovat sa
manlaisia kuin ne, jotka ovat kehittyneet miehessä. On 
itsestään selvää, ettei ravintojärjestelmän muuttaminen 
silloin enään vaikuta sukupuolen m äärääm iseen, kun 
muna on jo saanut siemenensä, vaan tällaisen munan 
kehittymisen täytyy tapahtua ennen siittämistä. Kui
tenkin on suuri merkitys sillä, että raskaana oleva nai
nen käyttää tällä ajalla aivan sam anlaista säännöllistä 
ruokajärjestelm ää kuin hän käytti m unaa kehittäessään. 
M itä tähän ravintoaineeseen tulee, voimme lyhyesti sa
noen m äärätä sen sellaiseksi, etteivät elimet vähim m äs
säkään m äärässä erota sokeria virtsaan.

Epäilemättä syntyvät sekä miehet että naiset samasta 
luomisaineesta. Toisen tahi toisen sukupuolen kehitty
minen riippuu tietysti niistä vaikutuksista, joiden alai
sena äiti on, sillä hänhän se on, joka antaa elonvoi- 
man lapselle siitä ravinnosta, jota nauttii ja täten vai
kuttaa sen kehittymiseen. Sen tähden tuleekin naisen 
nauttia sellaista ravintoa, että sen nesteet vaikuttavat 
miessukupuolen syntymistä ja senkaltaisella ravinnolla 
tarkoitetaan, kuten jo sanoimme, kaikkea ravintoa, joka 
ei sulattuaan tuota sokeri-aineksia virtsaan. Vaikka 
siis on mahdollista Setienkin määritelmän mukaan, syö
mällä määrättyjä ravinto-aineita, saattaa maailmaan poi
kalapsi, on tämä kuuluisa lääkäri kuitenkin tunnustanut 
itse, että hänen on mahdotonta määrätä tyttölapsen 
maailmaan tulemista.
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Miten terveitä lapsia voidaan siittää.

Useimmat avioparit tekevät täm än kysymyksen: 
»Kuinka voisimme saada lapsia?» Kaikkia tällaisia 
henkilöitä kehoitamme lukemaan luvun, jossa selitäm 
me steriliitistä eli hedelmättömyyttä, toisesta paikasta 
tätä kirjaa. Kysymys, jota tässä luvussa tahdomme 
tarkastaa on: M itä on tehtävä siittääksemme terveitä 
lapsia, kun vanhemm at ovat fyysillisesti kykenevät niitä 
siittämään. M oni tarkastaa ehkä tätä kysymystä välin
pitäm ättömästi, mutta meidän mielipiteemme on, että 
jokaisen perheen tarkoitusperänä tulee olla synnyttää 
niin täydellisesti kehittyneitä ja terveitä lapsia kuin m ah
dollista. Kun ennenvanhaan sivistysm aissa myytiin lap
sia, poikia, tyttöjä, miehiä ja naisia orjiksi, ja sitä vie
läkin tapahtuu hyvin usein raakalaiskansain keskuu
dessa, vaatisi meidän aikamme kauppias aivan varmasti, 
että ihmisrotu kehittyisi samalla tavalla kuin hevoset, 
nautaeläim et, siipikarja j. n. e. yhä täydellisemmäksi. 
T ässä  m aassa esim. pitää valtio maanviljclyshallituksen 
kautta huolta siitä, että näm ät eläimet, kokeitten kaut
ta, tulisivat yhä paremmiksi. M eidän mielipiteemme 
m ukaan tulisi ihmiskunnan omistaa yhtä suurta huomi
ota om an rotunsa kehittymiselle, kuin mitä se omistaa 
sieluttomille eläimille. Jos tarkastam me tilastollisten 
tietojen valossa lasten kuolevaisuutta, niin kohtaamme 
todellakin häm m ästyttäviä lukuja. M e näemme, että 
neljäs-osa koko maailman ihmisistä kuolee ennen kuu
detta ikävuottaan. Jos sitäpaitsi tarkastam m e erityi
sesti tilastollisia tietoja kuolevaisuudesta köyhän väes
tön  keskuudessa, niin huomaamme, että 30 prosenttia 
sen jälkeläisistä kuolee ennen 5:ttä ikävuottaan. T ah 
domme sentähden antaa muutamia tärkeitä neuvoja, 
jotka perustuvat monivuotiseen lääkärikokemukseen.

Ensinnäkin tahdom m e’sanoa, että sellaisten vanhem 
pain ei tulisi siittää lapsia, jotka ovat joko henkisesti 
tahi ruumiillisesti sairaita, sillä he voivat olla melkein
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varmat, että jommankumman aviop • 
m enevät perintönä lapselle. Täm ä tuntuu tietysti hy- 
vin katkeralta sairaista aviopuolisoista, mutta kysym yk- 
sessä oleva uhraus tuo heille paljoa vähemmän kärsi
myksiä, kuin jos he siittäisivät kivuloisia lapsia, joista 
heillä ei olisi m ontakaan vuotta iloa, vaan jotka päin
vastoin tuottaisivat heille suruja ja kustannuksia, kunnes 
kuolema ne ainiaaksi korjaisi. He olisivat pikemmin ali
tuisesti om antuntonsa vaivaam ia sen tähden, että ovat 
tällaisten olosuhteiden vallitessa siittäneet ja synnyt
täneet viattomia lapsia maailmaan, joka on täynnä kur
juutta ja kärsimyksiä. On kuitenkin suuri joukko lap
sia, jotka ovat syntyneet tällaisten olosuhteiden valli
tessa, mikä riippuu siitä, etteivät vanhemm at ole käsit
täneet asian tärkeyttä.

M aailm assa löytyy suuri joukko naineita ihmisiä, 
sekä miehiä että naisia, jotka luulevat olevansa aivan 
toivottom asti vaivaisia, ja jotka lääkärin kiellon m u
kaan eivät saa synnyttää lapsia. U seat näistä n. k. 
vaivaisista voivat kuitenkin kunnollisen lääkärinhoidon 
kautta saada entisen terveytensä ja täten tulee heistä 
jälleen kykeneviä siittämään lapsia. M inkään aviopa
rin ei pitäisi heittää kaikkeä toivoa tullakseen onnel
lisiksi vanhemmiksi, vaan jos niin on asianlaita, että toi
sella aviopuolisolla on heikko terveys, tulee heidän 
ensin kysyä taitavalta lääkäriltä neuvoa asiassa M utta 
myöskin siinä tapauksessa, että molemmat vanhemmat 
ovat aivan terveitä, voi syntyä kivulloisia lapsia ja 
täm ä johtuu silloin siitä, etteivät vanhempain luonteen 
laadut ole keskenään sopusoinnussa.

Täm än yhteydessä tahdomme muutamalla sanalla 
selittää vanhempain luonteiden vaikutusta lapsiin. Jos 
toinen vanhemm ista on riitainen, äkkinäinen luonne 
j. n. e. niin tulisi heidän hillitä näitä intohimojaan sil
loin, kun paritteleminen tapahtuu, sillä useimmissa ta 
pauksissa syntyy tällaisesta siittäm isestä kivulloisia ja 
heikkoja lapsia. Sen tähden tulisikin avioparin täl
laisissa tilaisuuksissa koettaa saada mielialansa niin
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paljon tasapainoon kuin mahdollista ja jos he niin te 
kevät, voivat he olla varm at siitä, että he siittävät te r 
veitä ja voimakkaita lapsia. Tällaisten vanhempain ei 
pitäisi paritella, ennenkuin ovat varm at siitä, että hei
dän mielensä ja him onsa ovat tasapainossa, ja täm än 
tulisi tapahtua noin 36 tuntia ennen parittelemista.

Jos me tarkastam m e naapuriamme ja ystäväämme, 
jos me tarkastam m e tautien seurauksia, ihmiskunnan 
heikkouksia ja hintoja, niin huomaamme näiden neu
vojen noudattam isen olevan aivan välttäm ätöntä, jotta 
voisimme synnyttää terveitä lapsia. T ässä kuuluu taas 
ohje: tautien ja mielenliikutusten vastustam inen on tä r
keimpiä velvollisuuksiamme. Tutkikaamme aina siittä
misen lakeja, niin huomaamme, että ainoastaan ruumiil
lisesti ja henkisesti terveet ihmiset voivat synnyttää sen
kaltaisia lapsia. Sairaat ja henkisesti kehittymättömät 
vanhemm at eivät voi siittää terveitä ja ym m ärtäväisiä 
lapsia. Rikolliset ja epärehelliset vanhemm at antavat 
lapsilleen perinnöksi samallaisia taipumuksia, kuin heil
lä itselläänkin on.

Hedelmättömyys eli Steriliteettia.

Tarkoituksemme ei ole tässä luetella kaikkia niitä 
syitä, jotka vaikuttavat hedelmättömyyden miehissä ja 
naisissa. Lukija, joka on tarkasti seurannut selityksiä, 
tietää että olemme puhuneet tästä aineesta ja sen syistä 
jo toisessa paikassa tätä kirjaa. T ila  sallii meidän 
tässä selittää ainoastaan tärkeimmät hedelmättömyyden 
syyt ja miten ne poistetaan.

Lukijan tulee sitä paitsi muistaa, että jokainen ta
paus vaatii erityistä hoitoa, vaikka taudin oireet usein 
näyttävätkin samanlaisilta ja lääkärin tulee siis omistaa 
erityinen huomionsa jokaiseen erikoistapaukseen.

Samalla tavalla, kun maallinen omaisuus ja siunaus 
on epätasaisesti jaettu ihmisten kesken, niin on laita lap
siinkin nähden. Toisilla ihmisillä on enemmän lapsia
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kuin mitä he voivat elättää, vaatettaa ja kasvattaa, jota 
vastoin toiset rukoilevat taivaalta sitä siunausta, jota 
muilla on liiaksi. Lasten siittäminen on avioliiton tärkein 
tarkoitusperä, ja hedelmättömyys on hyvin usein 
syynä moneen onnettom aan avioliittoon.

Aviopuolisoiden, joille ei ole siunattu lapsia, ei pi
täisi soimata toinen toistaan, ennenkun varsinainen 
syy on löydetty ja taitava lääkäri on sen poistanut.

M utta että lääkäri voisi tällaisissa tapauksissa aut
taa, tulee hänen tuntea ei ainoastaan naisen elämä
kerta, vaan myöskin miehen terveydentila. Lukija ehkä 
hämmästyy, kun selitämme, eitä miehessä on usein 
yhtä paljon vikaa kuin vaimossakin. Mies voi usein
kin olla aivan täydellisesti kykenevä paritteluun, m utta 
hänen siem enensä voi olla huonoa ja vettä sisältävää 
tahi myöskin voi siemen olla liian heikko hedelmöit- 
tääkseen munaa. Toisinaan ei miehellä ole ollenkaan 
siementä tahi sitten miehellä ei ole tarpeeksi voimaa 
juoksuttaa siementä voimakkaasti, mikä johtuu siitin- 
elinten heikkoudesta. Sam aten esiintyy usein siitin ■ 
elimissä epäluonnollisuuksia, jotka johtuvat joko syn
tym ästä saakka tahi jostakin taudista, joka saattaa 
miehen kykenemättöm äksi hedelmöittämään. Miehen 
ei siis koskaan pitäisi soim ata vaimoaan, ennenkun 
hän on tarkoin selvillä siitä, ettei syy ole hänen.

Parittcleminen avioliitossa.

Olemme jo ennen selittäneet avioliiton olevan sie
lun ja ruumiin yhdistyksen, vaan tämä ei kuitenkaan 
ole mikään orjailinen yhdysside. Aviomies, joka luu
lee avioliiton antavan hänelle oikeuden tehdä vaimol
leen mitä hän tahtoo, hävittää pian oman onnensa ja 
hänestä tulee huono aviomies ja perheenisä. Naisen 
ei tule olla miehen leikkikaluna, sillä sen kieltää Jumala 
sekä luonto. Alttarin edessä luvatessaan rakastaa, 
kunnioittaa ja totella miestään kaikessa, ei vaimo suin-



kaan sitoudu olemaan m iehensä orjana ja hänen mie
livaltaisten himojensa esineenä

Jokaisen rehellisen ja kunniallisen naisen eläm ässä 
on hetkiä, jolloin paritteleminen ei häntä miellytä. El
lei hän ota huomioon tällaisia tunteita ja ellei hän saa 
miestäänkin ottam aan niitä huomioon, tulee avioliitossa 
olemaan hyvin vähän onnea.

M oni mies tuhoaa onnensa siten, että hän aviolii
ton  ensimäisinä aikoina käyttäytyy raa’asti ja parittelee 
ylenm ääräisesti vaim onsa kanssa. Täten hän osoittau
tuu kelvottomaksi ja haihduttaa rakkauden ja kunnioi
tuksen vaimoonsa, jota juuri muutama tunti sitten lu
pasi kunnioittaa ja rakastaa koko elämänsä. Tällai
sessa  avioliitossa on parittelu ainoastaan eläimellinen 
toimitus, jota rajoittaa vain ruumiin heikkous ja kyke
nemättömyys. Liiallisesta parittelem isesta seuraavat 
useimmat naistaudit ja mies tulee fyysillisesti heikoksi 
ja veltoksi, eikä voi tehdä kunnollisesti työtään ja täyt
tää  velvollisuuksiaan. Naineet ihmiset, jotka elävät 
tällaista elämää, eivät ole haureuteen heittäytyneitä 
ihmisiä paremmat. Kaikeksi onneksi miehelle, on 
luonto varustanut hänet terveellä järjellä, jolla hän voi 
vastustaa sitä eläimellistä luontoa, joka uhkaa sysätä 
hänet pois siveellisyyden ja oikeuden tieltä. M utta 
luonto rankaisee myöskin kaikkia niitä, jotka rikkovat 
sen  lakeja. Luonnonlakien rikkominen on todellisena 
syynä m oneen onnettom aan avioliittoon. Ylenm ääräi
nen paritteleminen saa aikaan aina tyytymättömyyttä 
aviopuolisoissa. Se hävittää molemminpuolisen kunni
oituksen ja sen m ukana onnellisen avioliiton perustuk
sen. Vaikkapa luonto on antanut miehelle ja naiselle 
voim akkaan sukupuolivietin, niin on se antanut heille 
myöskin voimakkaan tahdonlujuuden, jonka avulla hei
dän tulee hillitä himojaan. Ne aviopuolisot, jotka elä
vät siveellistä elämää, säilyttävät myöskin kaiken alku
peräisen siveellisyytensä. On naisia, joilla on tusinan 
verran lapsia, vaan kuitenkin ovat yhtä puhtaita ja si
veellisiä kuin he olivat avioliittoon mennessäänkin.
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Paritteleminen raskauden aikana.

Mies ei ole täydellinen, eikä m yöskään nainen. 
Moni tekee syntiä sen tähden, että hän ei tunne luon
non lakeja. Avioliitto on usein monen synnin verhona. 
Olemme jo ennen selittäneet, että aviopuolisoiden 
elämän tulee olla kohtuullista. Äviomiehen tulee m uis
taa, että hänen vaimonsa, joka on synnyttänyt lapsia 
tahi joka on raskaana, on antanut osan rakkaudestaan 
ennen synnytetylle lapselleen tahi sikiölle, joka on hä
nen kohdussaan. Täm ä on yksi niistä luonnon laeista, 
jotka meidän täytyy tunnustaa todeksi.

Vaimot, joiden miehillä on kuppatauti, saavat ta 
vallisesti keskoset kolmen tai neljän raskauden aikana. 
Sen jälkeen tapahtuu hyvin Usein, että he voivat kan
taa sikiön siksi, kunnes se on aivan kehittynyt. M ie
hille om inaiset taudit voivat myöskin olla syynä hedel
m ättömyyteen, m utta sen olemme jo ennen selittäneet.

Samanlainen luonteenlaatu on hyvin usein syynä 
hedelmättömyyteen. Täm än kautta olemme tilaisuu
dessa selittämään sen seikan, että nainen, joka edel
lisessä avioliitossaan on ollut lapseton, saa toisessa 
avioliitossa lapsia. Täm ä kohdistuu myöskin miehiin; 
mies, jonka ensimäinen vaimo ei voinut synnyttää h ä 
nelle yhtään lasta, voi kuitenkin hedelm öittää toisen 
vaimonsa.

»Tunnettu luonnonlaki on», sanoo eräs kirjailijatar, 
»että perillisillä siunataan sellaiset aviopuolisot, joilla 
on aivan vastakkaiset luonteenlaadut. Olen siten huo
mannut, että vaimot, joilla on samanlainen luonteen
laatu kuin miehellään, ovat joko aivan hedelmättömiä 
tahi synnyttävät lapsia, jotka ovat niin heikkoja, että 
elävät ainoastaan muutaman vuoden. Jos sitä vastoin 
vanhemmilla on erilaiset luonteet, synnyttävät he monta 
ja tervettä lasta.»

Suurin osa kuitenkin niistä naisista, joilla ei ole 
lapsia, kärsii taudeista, jotka eivät ole olleet heillä hei-
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dän syntym ästään saakka, vaan jotka he itse ovat 
hankkineet itselleen, ja jotka voidaan parantaa luon
nollisella hoidolla. Nainen jolla on risatauti, ja joka 
kärsii verenvähyydestä, on tavallisesti hedelmätön, kun
nes hän saa oikeata hoitoa taudilleen ja tulee täydel
lisesti parannettua. Valkojuoksu estää myöskin ra s
kaaksi tulemista siten, että se hävittää sen terveen 
siemenen, joka tulee miehen siemenistöstä. Täm än
kaltaiset sekä myöskin muut naistaudin tapaukset saa 
daan poistetuksi lääkärin hoidolla.

Jos aviomiehet viettäisivät kohtuullista elämää, te
kisivät he vaimoilleen hyvin suuren palveluksen ja 
estäisivät täten heiltä monta kärsimystä, hermokipua 
ja sielullista tuskaa raskauden aikana. Varsinkin niinä 
aikoina, jolloin synnyttämisen hetki lähestyy, tulee pa- 
rittelemista välttää niin paljon kuin mahdollista. T äl
lainen menettely ei vahingoita ainoastaan äitiä, vaan 
liiallinen päättelem inen raskauden aikana vahingoittaa 
myöskin sikiötä, niin että sen henki joutuu vaaraan, 
tahi myöskin istuttaa lapseen kovan päättelem isen hi
mon. Sitä paitsi heikontaa se äitiä ja saattaa hänelle 
hyvin usein itsensäsoim auksen ja häpeän tunteita, joita 
ei kenenkään vaim oaan rakastavan miehen tulisi saa t
taa vaimolleen. M e puhumme nyt miehille, joilla on 
ym m ärrystä ja tunteita, emmekä niille, jotka ovat raa 
koja, ja joiden elämä on pyhitetty ainoastaan lihan hi
molle. M utta sellaisetkin miehet voivat ottaa opetusta 
eläimistä, jotka ovat niin paljon ihmistä alempana.

Neuvoja aviopareille-

Lopettaessamme nämät opetukset on meidän pakko 
sanoa, että ainoastaan harvat pariskunnat saavuttavat 
täydellisen avio-onnen. Tämän epäkohdan voisivat 
ihmiset ainakin jossakin määrin poistaa, jos he vaan 
tietäisivät, mitä heidän tulee tehdä onnensa hyväksi,



ja  jos heillä olisi tahdon lujuutta. Vieläpä sellaisetkin 
avioparit, jotka eivät oikein hyvin sovi yhteen, voisi
vat tyynellä mielellä ja maltillisuudella mennä koko 
eläm änsä läpi ilman minkäänlaista vaikeutta. Toisi
naan tapahtuu epäjärjestyksiä avioliitossa sen tähden, 
että se kunnioitus ja rakkaus, joka avioparilla tulee 
olla toinen toistaan kohtaan, vähentyy ylenm ääräisen 
parittelun kautta. Ne aviopuolisot, jotka eivät suku
puoliyhteyteen nähden sovi toinen toisilleen, saavat 
hyvin harvoin tuntea todellista avio-onnea.

Kun aviopuolisot avioliittoon m ennessään vannovat 
toisilleen ikuista uskollisuutta ja rakkautta, niin ei mi
kään ole heidän tulevalle onnelleen niin välttäm ätöntä 
kuin molemminpuolinen luottamus ja uskollisuus. Heillä 
ei saa olla minkäänlaisia salaisuuksia, vaan heidän tu 
lee olla avosydäm iset toisiaan kohtaan. Nuo kaksi 
ovat sidotut yhteen ja siis jokaisen ajatuksen ja teon 
tulee olla yhteinen. Moni aviopuoliso, joka on huo
m annut eripuraisuuden vähitellen hiipivän heidän ko
tiinsa, on liian m yöhään käsittänyt, että luottam uksen 
puute on ollut se väliseinä, joka on aiheuttanut ensi- 
mäisen eripuraisuuden. Emme siis voi tarpeeksi ke- 
hoittaa kaikkia aviopuolisoita olemaan avosydäm isiä 
toisilleen, sillä sen kautta he välttävät monta ikävyyttä 
ja riitaa. Rakkaus sen kautta yhä lujittuu ja molem
minpuolinen kunnioitus kasvaa päivä päivältä. Tällai
set aviopuolisot elävät myöskin luonnollista ja ymmär
täväistä sukupuolielämää, ja sikäli kuin heidän per
heensä lisääntyy terveillä lapsilla, käy m yöskin se side 
lujemmaksi, joka heidät yhdistää, ja täydellinen onnel
lisuus tulee aina asum aan heidän avioliitossaan.

Avioliitolla on mitä suurin m erkitys sekä miehille 
että naisille. Siitä voi tulla mitä onnellisin avioliitto 
tahi myöskin helvetti m aan päällä, riippuen aivan siitä, 
elävätkö molemmat aviopuolisot luonnollista sielullista 
elämää. Sananlasku sanoo: »Rakkaus on sokea», ja 
tämän todistaa onneton avioliitto.

Jos luonnon lakeja rikotaan, seuraa siitä rangais-
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fukseksi taudit ja kuolema. Liiallinen paritteleminen 
tappaa kaikki jalommat tunteet, rakkaus niihin luettu
na, ja saattaa siitinelimet täydelliseen lamautumisen 
tilaan. Luoja on antanut miehelle ja naiselle himoja, 
joiden tyydyttäm isestä kieltäytyminen tuottaa tuskaa, 
tyydyttäminen nautintoa ja väärinkäyttö inhoa Ylen
m ääräinen paritteleminen tuottaa siitinelimiin tauteja, 
joista toiset ovat parantum attom ia. T ästä eivät aino
astaan miehen siitinelimet vahingoitu, vaan myöskin 
naisen; varsinkin johtuvat Iästä useat kohtutaudit.

Toistam me vieläkin kerran: Ellei avioliitto ole sel
lainen, kuin sen tulee olla, niin podette joko te itse 
tahi vaimonne jotain ruumiillista tai henkistä tautia, jo
ka saattaa onnenne rappiolle.

Terveysohjeita.

Liiallinen tupakan käyttäminen — polttaminen, pu
reminen tahi nuuskaaminen -  m yrkyttää aivot, hei- 
kontaa hermostoa, pilaa veren, vahingoittaa hyvin suu
ressa m äärässä ruoansulatuselim iä ja vähentää sekä 
sielullista että ruumiillista voimaa ruumiissa. Tupakka 
on myrkkyä, ja sen tähden onkin sitä käytettävä hy
vin varovaisesti.

Väkijuomien väärin käy ttäminen vahingoittaa koko 
ruumiinrakennetta. Niiden vaikutus on paljon turmiolli- 
sempi ja hävittäväm pi kuin minkään muun kiihoitusai- 
neen

Liiallista väkevän kahvin ja teen juontia tulisi vält
tää. P aras juoma on raitis ja puhdas vesi, mutta äl
kää koskaan juoko m uuta vettä, kuin sellaista, joka 
ehdottom asti on raitista ja puhdasta.

Ravintoa ei saa nauttia useammin kuin joka viides 
tahi kuudes tunti. Täm ä sääntö tarkoittaa täysikasva- 
neita ihmisiä. Pieniä lapsia on ruokittava joka toinen 
tahi kolmas tunti. Lapsia viidestä viiteentoista vuoteen 
tulee ruokkia joka neljäs tunti.
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Ravinnon tulee olla ravitsevaa, m utta se ei saa ol
la kiihoittavaa. Ruoan nauttimisessa tulee ihmisen ai
na olla kohtuullinen, muutoin siitä johtuu vatsatauteja 
Sääntönä on pidettävä, ettei ihminen syö enempää kuin 
mitä hän juuri tarvitsee tyydyttääkseen nälkäänsä. Kun 
te siis tunnette nälkänne tulleen tyydytetyksi, niin lo
pettakaa silloin syöminen, vaikka ruoka maistuisikin 
kuinka hyvältä tahansa. Syökää aina muiden parissa, 
sillä kevyen keskustelun aikana ruokapöydässä, purek
sitte ruokanne paremmin, ettekä niele sitä liian äkisti.

Pelkkää lihaa ei pidä syödä. Vaihteleva ruokajär- 
jestelmä on terveellisin. Vihanneksien ja hedelmien 
syöminen on välttäm ätön, jos mielitte säilyttää hyvän 
terveyden.

Syödessä tulee aina pureksia ruoka hyvin hienoksi. 
Ruoansulatus alkaa jo suussa, siten että sylki antaa ne 
tärkkelysainekset, jotka sitten ruoassa m uuttuvat soke
riksi. V älttäm ätöntä siis on, että sylki täydellisesti se 
koittuu ruokaan, m utta se voi tapahtua ainoastaan sii
nä tapauksessa, että ruoka tarpeeksi hienonnetaan. P u 
reksimalla ruoan hyvin hienoksi auttaa ihminen sillä 
myöskin ruoansulatuselimiä, sillä sen kautta sekoittuu 
vatsahappo helpommin ruokaan ja ruoansulatuselimille 
tulee silloin vähemmän työtä.

Syödessänne ette saa juoda minkäänlaisia juomia, 
sillä se vaikeuttaa ruoan sulatusta.

Jääveden juominen aterian aikana on hyvin vahin
gollista, sillä se vaikeuttaa ruoan sulatusta sekä her- 
paisee vatsalihakset.

Kuumat juom at aterian aikana vaikeuttavat myöskin 
ruoansulatusta. Janonne voitte sam m uttaa paraiten si
ten, että juotte ennen syömistä.

Älkää imettäkö pieniä lapsia kondensoidulla m ai
dolla. Älkää antako niiden juoda kahvia tahi teetä, 
sillä näm ä nautintoaineet tekevät niistä herm ostuneita 
sekä antavat perustuksen monelle vaaralliselle taudille.

4 . '^ . .  vaatettako lapsianne liian lämpöisesti kesäl- 
ia eikä liian ohuilla vaatteilla talven aikana.
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Terveysopin tärkeimpiä vaatimuksia on puhtaus se 
k ä  ruumiillisesti että sielullisesti; älkää koskaan peljät
kö veden ja saippuan käyttämistä. Kylpekää joka päi
vä niin kesällä kuin talvellakin, mutta jos teillä ei ole 
siihen tilaisuutta, niin peskää ainakin koko ruum iinne 
kerran päivässä kylmällä vedellä heti ylösnoustuanne 
aamulla. Likaisuus on ylimalkaan useimpain tautien 
alkusyynä. P itäkää siis aina ihonne ja verenne puh
taana, niin tällä tavalla vältätte kaikenlaiset näppylät 
ja paiseet

Itsesaastutus, jota nykyaikana harjoitetaan hyvin pal
jon sekä poikien että tyttöjen keskuudessa, on pahin 
tapa mitä voimme ajatella. Täm ä pahe synnyttää ku
ten jo olemme selittäneet toisessa paikkaa tätä kirjaa, 
hyvin suuren joukon tauteja.

Liiallista parittelua täytyy meidän myöskin nimittää 
epäpuhtaudeksi, joka synnyttää m onta vaarallista tautia.

Terveenä voimme pysyä ainoastaaa siinä tapauk
sessa, että olemme kohtuulliset sekä säännölliset kai
kissa eläm äntavoissa.

P itäkää aina jalkanne lämpöisinä ja kuivina, niin 
sillä tavalla Kartatte reumatismia ja sen vaarallisia seu
rauksia.

V älttäkää tomuista sekä huonoa ilmaa sekä huo
neissa että ulkona. Täten tekemällä te vältätte kai
kenlaiset keuhkotaudin oireet.

Päänkipu johtuu useimmiten sopimattomien silmä
lasien käyttäm isestä tahi silmien liiallisesta rasittam i
sesta.

Älkää koskaan käyttäkö toisten ihmisten vaatteita, 
sillä siten voitte hyvin helposti saada taudinsiemenen 
ruumiiseenne.

Seitsem än tai kahdeksan tunnin uni on väitiäm ät- 
töm ästi tarpeen jokaiselle täysikasvuiselle henkilölle, 
kymmenen tunnin uni nuoremmille, sekä yhdentoista tai 
kahdentoista tunnin uni pienille lapsille.


