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Q.k_?jukdomen Cholera uppbör ickc att kringsprida
sig i alskillige Gouvernementer och liotar sjnbar-
ligcn att intränga sig tili St. Petersburg. Några
bcdröfliga bändelser gifva anledning att med san-
nolikhet sluta, det den, oaktadt alla Regeringens
omsorger, redan hunnit hit. Med anledning haraf
anser Ministeren för Inrikes Ärenderne det vara
nytligt alt utöfver de Underrättelser som af Me-
dicinal-Radet aro utgifne, en och bvar lemnas
tjdeligt begrepp :

1:0 Om Sjmpthomer, af hvilka man
med bestämdhet kan igenkänna Choleran oeh åt-
skilja den från andra sjukdomar.

a:o Om de orsaker som verka, alt man
af denna sjukdom angripes.

5:o Om Preservativer eller förvarin»s-O
medcl deremot.

4:o Ora den bebandling och de La-
it eme d e 1 som , enär sjukdomen yppar sig ,

oundvikeligen böra användas , lifl dess Läkare
hinner ankomraa och sluteligen
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s*o Ohi försiglighets mått for dem, hrilfea me<i

Cltolerar. Paiientev måste komina i närä herörioa,
V '

I, Sjukd o m e n s kanaet e c k e n,

eller Sym p t h ome f,

Följandc sympthomer aro de ntmärkando ooh,
isufvttdsakliga känneteckijeu tili Cholera ;

Svindel, cjväfvande andtäppa och ett brä'n*.
nande vid hjertgrouer» ’ och omkring magen , qval,
outiläckelig törst, kräkningar , slitningar i magen,.
kraflcrnes liastiga aftagande , samt diarrh.ee.

En å bägge vägarue utkommande vätska
sora Kknar lake på insaltadc gurkor, eller ett så-
dant vattenaktigt ämn.c, som vanligen skiljer sig
från bloden cfter aderlätningar. Potter, häjider

och det yttre af hela kroppeu börja kalina. An-,

Jets dragen förändras synbarligen, ansigtet blek-
nar, och uttrycker den yttersta raaktlöshet. Ogo-
|ien insjuiika , röstep bHr .svag och uägot hes. I
liänder och fötter yltrar sig kramp samt puisen
Idrsvagas och blir knapt kännbar. Ofrige symp-
thorner och förändringar af denna sjukdora aro
pmständeligen uppgifne' uti de af Mediciual - Ra-»
d«t nti delta ämae ytgifae skrjfter.
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An m. Ovi ikä symplbotner kuuna stundom
pppkoimna af tillfälliga orsakgr, sardeks Jiöste-
tiden , såsom af förkylning , af olillrackeligeu kq-
kad mat och af råa frukters bruk. Men en sadan
tillfällig sjnkdom ujgör ännu itke den epidemiska
Choletan,

H. Orsa k e r , som verka, at t
ma n angripes af C h oleva,

Enligt bvad tydligen synes , bfverföres vai
den Epidemiska Choleran i Rysslaiid från ett sialle
tili ett annat, förmedelsl menniskor eller saker,
men utom denna allmänna orsak, bar erfarenhe-
ten visat, alt visse omständigheter göra menniskan
rnycket lätt benägen att af sjukdomen eller smit*
tan blifva angripen.

Dessa äro följande
a) Fnklig och kali luft, särdeles kalla ocli töelinU

ga eller dimmiga nätter efter varma dagar.
b) Fet, rå, svårsmäit ocli tili gäsning snart öfver-

gående föda, såsom råa rofvor, kai, gamma! och
rnycket saltad fisk, lialfrutten eller omogen frukt,
svampar samt sur mjölk, isynnerhet, då dessa sa-

ker brukas tilkka och ulan urval.
t) Sådant dricka, soin antingen ej är väl gäst ellen
innehaller pfverflödig syra. Uit höra öl, laisi;
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qvas, mjöd och braga (en dryck som brukas i Eyss-
land i stallet för öl).

d) Omåttlighet i mat.

e; Tranga och osnygga Loningsrum.
f) Laga och sumpiga trakter.

g) Så tunn klädsel, som ej förvarar emot kylä
h) Kroppens osnygghet.
i) Omåtthgt bruk af spritueusa drycker ocli i ali
menhet ett oåterhållsamt lefverne.

k) Kroppens myckna utmattande och utmärglande.
l) Nattcns tillbringande ulan sömn i fria luflcn.
m) Nedslagenhet och sinnes oro, vrede , förskräc-
kelse och i allmänhet häftig sinnesrörelse.

111. Preservativer ell e r För-
varingsmedei

Om man undviker bar uppräknade vållande
orsaker tili Cholera , kan kroppens benägenhet för
denna smittosamma sjukdoms emoltagande minskas.
I sådant afseende är för en hvar nyttigt att iakt-
taga följande reglor:

i. Icke sofva i fria hifien, särdcles om nallen i

fuktigt och töcknigt väder; börandes man isyn-

nerhet akla sig att ligga på, fuktig mark.
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% Teko snart efter uppvaknandet gå utom hus.
Skulle sådant vara nödvändigt, böra något var-

mare kläder påtagas och man ingaluiida gå ut
barfotad. .

3. Icke fortära ra frukt eller råe rotsaker, af hvil-
ka må nämnas rofvor, svampar, plommon, mc>
loner och arbuser, ej heller batvinja (ett slags
kali soppa, tillredd af hvarjehanda råa frukter
m. m.), sait och gammal fisk, fet skinka , för-
skämdt smör, feta bakelser och paste'er och icke
väl gräddadt bröd , hvarhos bör undvikas öfver-
flödigt bruk af lök och hvitlök.

4. Ej dricka 61, fsärdeles* om det är något syrligt')
och färsk qvas , samt ej förtära sur mjölk, kål-
soppa ellei* mjöd.

Ehuru måttligt bruk af via och brännvin icke
är skadligt,'ulan, såsom befodrande kroppens tran-

spiration, (uldunstn!ng'l och matsmälfningen, kari
medfora en ganska nyttig inflytelsc på helsan, så
ar dock ett öfverflödigt fortärande af så väl vin
som bränvin utomordentligen förderfligt. Och
intet åstadkommer så myeken disposition for Chö-
leran , som dryekenskap.

S. I alimänhel bör alltslags ofverlastande af magen
undvikas. Den mest helsosamma mat , om den
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ferultas i öfverflöd, Förstör lait magens krafter.
Särdeles emot nallen bör man äta med cle n slör-
sta mättlighel.

6. Man bör herriöda sig alt vara kladcl efter arstid
bch väderlek. Om hösten oeh vlntern är högst
iivttigt att namiasi; kroppen hara flanell, eller
atminslone en klädes bindel om lifvet.

*]. Om kroppen kännes vara i transpiration eller
svetlning, bör, så mycket möjligt är, ett snart

ocb bastigt atstaduande deraf Bndvikas.
S. Ernket af barl är ioke skadligt; reen menige

man bör åtvårnas, att efter badandet ej, bastigt
utgå i friä liiften, att i badstugan ej Öfyergjutå
sigmcd kalit vatien ocb att vid utgåendet derifrån
vara sä klädd, att bröstet ocb fötterne icke aro
iloltaMe; isynnerbet bör straxt efter badning
tlagot kalit icke drickas.O

g. Man bertiöde sig att ilnderhålla en läti ooh min-
dre kärtbar transpiration ooh må derföre, i sial-
let för Tberf, bruka Kamlllblommor, Krusnivn-
ta, Salvia (salvia officinalis), Meliss och andrä

dylia aromaliska växter.
jo. Tili befordrande af blodets omlopp i de ädrorj

som Ulgrena sig i kroppens yttre delar, är njt-
tigt att dageligen guidä hela kroppen särdeles föt«
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Icftie nted varttia ylle dalätf, eller ock kela
kroppen mocl äHikä

tt. INar påbafde klädcr ock fotplagg kllfva vala,

böra de ulan allt uppskäf ömbytas ock torrkas.
12. Uli luisen kör ali rriöjlig rcnligbet ock snygg-

bet iakttagas, såmt trätigsel ! boningsnmnnen pa
allt säti tiiidvikas. Men der flere nodvändlgt ma-

ste vara sarnmanträngde, särdeles nattetiden, bör
om dagcn ddrrar ock fönster ofta öppnas, enär

vaderleken sådant. tiliäter, jemte det pulver el-
ler npplösning af Cktor-kalk, som ä k varjo Apo-
tkek erkålles, ställes på n’gra siilien i rnmmet;
blifvatides dcssa preparater ulan betalmng at fat-
tige i bvarje Stads-de! ulgifne.

Har mäsfe anmarkas, att med Cblor-kalk ej
bör rökas allt för rnycket eller lähge, utan en-
dast tili dess Inften i rummet får lukt af
Chlor *)-.

Dessntom är iiyttigl alt rök.i mfed en bland-
tnng af ätlika ooh krnsmynta

, eller ock bör föl-
jande blandning brnkas bos dem, som af Cldor-
rökningcn klaga öfver Imfvndvärk och äckel:

$) Akm. För alt få upplösningcn tillräcklig stark , lages
tvä Solotniker Chior-kalk få ett skålpuncl vatien, (En
Solotnik utgör £*-y Sv, Lod, Ofvers. Anij^,
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M.m tager två tbeskedar koksall, och en tbe-

sked sönderstölt salpeter, hvilka sam manilla n das

på en Sten- eller porcellains-tallril; med en der-
till gjord sli cl;a , eller Hien spade af trad , samt

bäller derpå li tel vicfriol olja; nar ångörna. Lörja
nppstiga,, bäres blahdningen omkring i alla nm nti
huset, och da de upplidra alt kringsprida sig, kan
ännu gjutas viclriol olja på denna blandning, som
då åter bor omröras med spaden. En sadan rcfk-
ning kan anställas två gångor om dagen.
i3. Ora morgonen bör man icke utgå i fria luften

med fastande mage.

i- Man bör icke beller uimatta sig med öfver-
måttan långvarigt arbete, öch särdeles skall fnan

akta sig att tillbringa nallen ulan sohin'.

Dessa reglors efterföljd är alltid riyttig och
ej förenad med någön svåriglief, ; li varjo Husfa-
der bör derföre förklara dem för sitt bnsbåll
och hafva -tillsyn öfver deras noggranna iaktta*
gande.

IV. Botemedel, bvilka, då C li o-
leran först yttrar sig, aro

nödvändiga.
Om hos någon yttra sig de ofvan under N:c

l upgilhe sympthomer, bör närmaste Läkare oför-»
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dröjeligen derom underrättas, och innan hän hin-
ner ankomma, den sjuke , om tillfälle derlill sir,

föras uti afskildt rum. Patienten bör ofla
, men

likväl ej i stor qvantitet hvarje gang , erhålla en

varaa dryck af de aromatiska växter, som ofvanföre
under N:o 9 aro nämnde, kroppen bör gnidas,sär-
deles under hjerlgropen ,

med Camphert- eller Sal-
miak-Spirilus, Terpentin olja, Bränvin, som stått att

draga på anlingen Scnap, vanlig eller Spansk peppar,
eller ock Björktjara, sora och kalla» Hvs soija. Pa ma-

gen lagges laet aska, Lafra eller kli, eller, i brisl der-
af, linnedukar, fuktade med så hett, vatien, sora den

sjuke kan fördraga; äfven är nytligtatt lägga på hjert-
gropen senap med uppvärmd snrdeg, eller rananmä-
tct af mjukt bröd med älliltä, eller ock rifven pep*

parrot, sarat att appliccra på magen blodiglar.
Om sjukdoms anfallen ej förminskas, ulan ö-

kas, kan man bvar ao:de minut gifva Palienten
tre droppar Krusmynt olja med fem droppar Opii
Tinctur, uti en matskedantingen Salep-decpct
eller upplöyiing af Gummi Arabicum *).

'*) Tag a solotnik Gummi Arabicum oeli lika uiycket
socker , upplös dem i 4 unts Krusmyut - vatien, lägg
härtill 4o droppar Opii linctur och »5 droppar kiris-
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Dessntcm kau begagnandet af varma bad el*

fer, i brist deraf, lieia kroppens insvepande i var*

ma täcken ,
som bllfvit doppade i varml bränvin ,

hämma sjukdomens liåfligl
tigt är att begagna atliks angor , o
immbad. Yidare begaguande af snre och v

medei nvåtte bero af Läkarens pröihiag

V, Försigtighets me cl el fö

dem, h v i 1 k a m e d C H o 1 e r a->
pacienter måste kom m a

i närä berör i n g.

De, hvltka med biträde lillhanda gå en Clio*
lera-Patient, ellei’ baft och hafva gemenskap me
en sadan, böra ovillkorligen

ä:o] Strängeligen iaktlaga alla i ofvanstaenda s;cfjo
Moment beskrifne preservativer och bevarings-
medei.

A‘.o Innan de gå ut fr" n hemvlstet, böra de tväl*
ta sig öfver hela kroppen eller åtminstone hän-
derne, tinnlngäme sarat hufvudet och nacken

r
.

mjnt olja, sanvt gif sedän häraf hrar is.de eller ao;d»

minut en matsked,
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G

Lakoni ö 1 onen, med en upplösnlng af Clilor-s*-
da ellei- Clilorkalk eller, i biisi dcraf, med ren

lika ellei- vaniigt bränvin , uppblamiaclt, tili
ulflcn, niecl ren Lomolja.

o Då maa närmar sig den sjuke, bör så mjeket
nibjligt är, dess ulandade luft undflys.

o Man tage med sig en flaska med upplösnlng
af Chlor-kalk, eller stark ätlika, för atl dermed
ofla gnida bänderne, ansigtet omkring näsan, tin-
nlngarne m. m.; livarutoni man i fickan bör bä-
rn torr Chlor-kalk, nti en iiten linna påse.

:o S; 1 saari man värit i omedelbar beröring med
den sjuke, böra bänderne tvättas med Chlor-
kalks npplösningen eller i brist deraf med ättika.

o För dem, hvilka måste besöka de i Cholera
insjuknade, är nytligl alt intaga Hcffmans drop-
par med Krusmynt-essence, t. ex. 4 gångor om
dagen, ifrån xo tili 2.5 droppar vanliga Hoff-
mans och tili xo droppar krusmynt essence ,

hvilka blandas lillsamman, och bör man skölja
munnen med följande upplösning: En hait So-
lolnik Chlor-kalk och två the mM&S vatien sam-

manblandas, oraskvalpas och fä sedän stå alt

Mania, hväreilee det klara afhälles och med

13
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8:

9^

lillsats af en malsked Eau de Lavande ellei' Eau
de Cologne brukas att skölja raunnen.

;o Efter återkömsten hem böra kläder och linne
genast ömsas ocb ylleplaggen vädras, hvarjem-
te , om möjligt är, rökning bör ske med Chlor-

gas eller salpeter och sait, såsom ofvanföre är
sagdt (pag. 9'. Rökningen bör i delta fall an-

ställas i något särskildt rum, som ej bebos, och
sker antingen sålunda , att på Chlor - kalk slas

några droppar Yictriol-syra, eller ock på det
sätt, att två delar kok sait, en del Bransten ,

en del Victriol-syra och en del vatten samman-

blandas och ställas på varm sand för att deröf-
ver hänga kläderne tili rökning.

:o Ofvanföre är sagdt, att man ej bör gå ut nied
fastande mage: Denna regel böra isynnerhet de
iakttaga, hvilka skola besöka Cholera-Patienter.

:o De aflidnes kroppar få ej röras med blotta
bänderne, hvilka derföre förut böra smörjas med
talg eller olja, och efter det en sadan kropp
blifvit vidrörd , då sådant nemligen ej kunnat
undvikas, böra bänderne tvätlas med Cblor-npp-
lösning eller ättika.

14
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VI. Medel, hvilka man i hvarje Hus
bör bjuda tili att hafva i bered-
skap för den händelse att

Choleran skulie yppa sig.
i;o i sk:d Krusmynta.

2:0 1 - Camill - biommor.
3:o 2 Unts pulveriseradt Gummi Arabicum,

4:o 1 - Salep - puiver.
5:o 6 Bouteiller god ättika.
6:0 omkring en och en balf kanna godt bränvin.
7:0 d;o d:o som stått att draga på Spansk peppar

och senap tillsammans, eller på endera af de*'
se articlar särskildt.

8:0 2 solotnik Opii Tinctur.
9:0 2 sk:d Salmiac eller Campher-spiritus.
1010 ett halft unts vanlig IVXagnesia.
n.o ett halft sk:d torr pulveriserad Senap.
12.0 4- st. Puiver, bestående af 6 gran Calomel

och i 2 gran Gummi Arabicum.
is:o Tillräckligt qvantum ylletyg och flanell.
i4-0 Ett eller flere ylle täcken.
j5.0 ett halft sk:d Salpeter.



x6:o i sk:d Victriol-syra.

17:0 ett qvart sk:d Brunnsten, eller ock tiilif eclt
Mangan-pulver.

18:0 1 sk;d Chlor -kalk.

jg;o 1 Bouteille Bomoljai
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