
257

11. Sairaankantajain ohjesääntö.
A. Sairaankantajain ja apulais-sairaankantajain

yleiset tehtävät ja jako.
Yleistä.

1. Sairaankantajien päätehtävä! ovat:
a) kuljettaa haavoittuneita pois taisteluken-

tältä,
b) olla apuna sitomispaikalla,
e) auttaa sairaita ja haavoittuneita edelleen

kuljetettaessa,
(1) antaa ensiapu erikoisessa hätätilassa

2. Sairaankantajapalvelusta suorittavat sai-
raankantajat ja apulais-sairaankantajat.

)J. Sairaankantajia käytetään yksinomaan
sairaankantajapalvelukseen. He toimivat Genfer-
sopimuksen suojassa ja kantavat aina puohieetto-
muus-sidettä (valkoinen side punaisella ristillä
varustettuna) vasemmassa olkavarressaan.

Jalkaväen sairaankantäjat

4. Jalkaväen sairaankantajilla — 4 jokakomp-
paniassa - - on joukko-osastonsa puku ja »iSPina
pistin sekä — mikäli mahdollista revolveri. Heidän
varustukseensa kuuluu vielä kenttäpullo juoma-
astioineen ja sidetarpeilla täytetty lääkintätasku.

f>. Sairaankantajia käytetään joukko-osaston
lääkärin määräysten mukaan ja terveyssotamiesten
neuvomina ensi sijassa terveydenhoitopalveluks-jssa.

(>. Kun taistelu on tutussa kootaan sairaan-
kantajat joukko-osaston loppupäähän. He kulkevat

Sotllaskllsikivjii. 5, i>br, 1 7
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lääkintävaunun mukana. Kun joukon sitomis-
paikka on määrätty, jättävät he sinne liiat varus-
teensa ja rientävät paarien sekä terveyslaukun
(tornisteri) kanssa eteenpäin. Taistelun aikana on
sairaankantajien etsittävä haavoittuneita kentältä,
virvoitettava heitä, vapautettava heidät varusteista
ja aseista, päästettävä auki kiristävät vaatekappa-
leet sekä kuljetettava heidät sitomispaikalle.

7. Joukon ollessa marssilla tai levossa, jatke-
taan sairaankantajienopetusta edelleen. Jos joukon
terveyspalvelua ja muut palvelussuhteet sallivat,
määrätään sairaankantajia sairaiden kokoutumis-
paikkoihin,sairastupiin ja sairaaloihin.

B. Määräyksiä rauhanaikaista sairaankantaja-
palvelusta varten.

(S. Opetuksessa on pääpaino pantava työsken-
telyyn. Teoreettisessa opetuksessa ei pidä mennä
S.K. O:n ulkopuolelle. Erikoista painoa on pantava
sairaitten kuljetukseen, telttojen pystyttämiseen
haavoittuneita varten, aputöihin, joihin joukon käy-
tettävissä olevien tarpeitten tulee riittää, esim. kul-
jetusneuvojen rakentamiseen.

Kaiken toiminnan tulee käydä komennon mu-
kaan, sotilaallisessa järjestyksessä. Komennot, jotka
koskevat haavoittuneiden liikuttamista, on lausut-
tava venyttäen, jotta äänenpaino jo estäisi kaikki
äkkinäiset liikkeet.

9. Ohjenuorana opetuksessa on, että sairaan-
kantajien ja apulaissairaankantajien tulee kuljettaa
haavoittuneet hellävaroen ja nopeasti lääkärin hoi-
toon. Kuljetusta paareilla on harjotettava vaikealla
maaperällä.
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Sitominen on toisarvoisempi kuin kuljetus.
Sitominen tulee vain hätätilassa kysymykseen sil-
loin, kun haavoittuneen kuljetus sitomattomana on
mahdoton. Tätä varten tulee sairaankantajallaolla
yleistiedot ihmisruumiin rakenteesta, sodassa esiin-
tyvistä eri haavoittumistavoista, sekä sidetarpei.sta.

C. Ihmisruumiin rakenne.
1. Kuvaus.

10. Ruumiin muodostavat pää, vartalo, käsi-
varret ja jalat.

11. Päässä eroitamme pääkallon ja kasvot.
Pääkallon ontelossa ovat aivot. Kasvoihin kuulu-
vat silmät ja posket, nenä ja suu onteloilleen, jossa
viimemainitussa taasen ovat hampaat ja kieli. Pään
molemmillapuolillaovatkorvat.

12. Vartalossa eroitammekaulan, rinnan, vat-
san ja lantion.

13. Kaulassa on etupuolellakurkunpää, hcnki-
torvi sekä molemmin puolin kaulavaltimot. Kur-
kunpään takana on ruokatorvi, sen takana selkä-
ranka, sekä näitä yhdistävät kaarenmuotoiset kylki-
ranka.

14. Rintaonteloa ympäröi rintakehä. Sen muo-
dostavat edessä rintalasta, takana selkäranka sekä
näitä yhdistävät kaarenmuotoisetkylkiluut.

15. Rintaontelossa ovat henkitorven kanssa yh-
teydessä olevat keuhkot, toinen vasemmalla, toinui
oikealla puolella. Keuhkot ovat hengitystä varten.
Hengenvetojen lukumäärä on 16—18 kertaa minuu-
tissa. — Keuhkoista ctuvnserninalle on sydän. Sydä-
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men lyönnit tuntee parhaiten vasemman nisän ala-
puolella. Sydän lyö 60—70 kertaa minuutissa.

16. Rintaontelon erottaa vatsaontelosta pallea.
Vatsaontelossa on ylhäällä oikealla maksa, ylhäällä
vasemmalla perna ja näiden välissä vatsalaukku,
joka toiselta puoleltaon yhteydessä ruokatorven,toi-
selta suoliston kanssa. Takana molemmin puolin
■selkärankaa ovat munuaiset. Maksa erittää sappea,
munuaiset virtsaa.

17. Lantioluut muodostavat lantio-ontelon,
joka on vatsaontelon kanssa yhteydessä. Lantio-
ontelossa ovat virtsarakko ja peräsuoli. Lantion
etuosassa sijaitsevat sukupuolielimet, takana risti-
luu ja siitä alaspäin molemmin puolinperäpakarat
ja niiden välissä peräaukko.

18. Kaula-, rinta- ja lannenikamat muodosta-
vat selkärangan, jonka sisällä selkäydin kulkee.
Selkäydin on yhteydessä aivojen kanssa.

19. Käsivarren muodostavat olkavarsi, kyy-
närvarsi jakämmen. Olkavarrenluu,solisluu ja la-
paluu yhtyvät olkanivelessä. Kyynärvarressa on
kaksi vierekkäistä luuta: kyynärluu ja värttinäluu.
Kämmenen muodostavat useat pienet luut. Olka-
varren jakyynärvarren välissä onkyynärnivel, kyy-
närvarren ja kämmenen välissä rannenivel.

20. Jalan muodostavat reisi, sääri ja jalkaterä.
Reisiluu muodostaa lantion kanssa lannenivelen.
Sääressä onmyöskaksi luuta,sääri- japoheluu.Jal-
katerässä on useita luita. Reisiluu ja sääriluu muo-
dostavat polviniveleen, jonka etuosassa on polvi-
lumppio. Sääri ja jalkaterä yhtyvät jalkanivelessä.

21. Ihmisruumis on kokoonpantu luustosta ja
"puinneista osista. Niitä ovat: iho, rasva, lihakset,
jänteet, verisuonet, hermot ja sisukset.
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2. Verenkierto. Valtimot.
22. Veri kiertää verisuonissa. Niitä on kahta

lajia: valtimot ja laskimot.
28. Sydän työntää vasemmasta puoliskostaan

puhdasta, heleänpunaista verta valtimoihin. Nämä
jakautuvat ruumiin hiussuoniverkkoon.

24. Missä suuret valtimot ovat lähellä ruu-
miin pintaa, voi tuntea niiden tykytyksen. Näissä
kohdin voidaan verenkierto keskeyttää painamalla
valtimoa alla olevaa luuta vasten.

a) Kaulavaltimoa painetaan kurkunpään
vierestä (vasemmalta tai oikealta) selkä-
rankaa vastaan. Haavoittuneen päätä
on jonkun verran käännettävä sille puo-
lelle, jossa haava on.

b) Käsivarren valtimoa painetaan olkavar-
ren sisäpuolellaolevan syvennyksenkoh-
dalta olkavartta vasten.

c) Reisivaltimoa painetaan lannetaipeen
keskikohdalta lanneluita vasten tai rei-
den ylemmän ja keskimäisenkolmannek-
sen rajalta sisäpuoleltareisiluuta vasten.

25. Värttinävaltimoa koetellaan kyynärvarren
alaosasta heti rannenivelen yläpuolelta, peukalon ja
kämmenen puoleiseltasivulta.

26. Ruumiin eri osissa käynyt tummanpunai-
nen veri virtaa laskimojen kautta oikeanpuoleiseen-
sydänkammioon.

Laskimot eivät tykytä.
Sydämen oikea puolisko työntää tummanpunai-

sen veren keuhkovaltimoihin. Keuhkoissa puhdis-
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luu veri hengityksen kautta. Keuhkoista virtaa
puhdistunut, heleänpunainen veri sydämen vasem-
paan puoliskoon takaisin. Täten syntyy veren-
kierto.

D. Haavoittumiset sodassa. Paine-, suoja- ja
tukiside.

1. Haavoista yleisesti.

27. Haavoittuminen taistelukentällä johtuu
useimmiten luodista, lyönnistä,pistämisestä tai ruh-
jevammasta.

28. Haavoja on kahta lajia: lievät ja vaikeat.
Lievissä haavoissa on vain iho tai pieni osa li-

haksesta vahingoittunut.
Vaikeisiin haavoihin kuuluvat:

a) lihaston tuhoutuminen suurella alalla,
b) haavat, joista johtuu vaikea verenvuoto,

luukatkeama ja tiedottomuus,
e) suurien nivelten haavoittuminen,
d) pää-, rinta-, vatsa- tai lantio-ontelon

avautuminen,
e) jalkojen ja käsien murskaantuminen tai

irtautuminen.

29. Sairaankantajan tulee koettaa toimittaa
haavoittunut niinhellävaroen ja nopeastikuin mah-
ton päivvystäjä, komppanian päivystäjä j.n.e.) Nämä
dollista lääkärinhoitoon. Tätä varten on useimmiten
välttämätöntä virvoittaa vaikeasti haavoittuneita ja
sijoittaa inarssikyvyttömät paareille. Yleensä ei
haavoja sidota taistelukentällä.
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30. Kuitenkin saavat sairaankantajat asettaa:
a) paine- tai elastisen siteen hengenvaaral-

lisissa verenvuodoissa ja jalan tai käden
irroittuessa, jos terveyshenkilökuntaa ei
ole saapuvilla,

b) tukisiteen silloin, kun kuljettaminen
muuten ei käy päinsä eikä terveyshenki-
lökuntaa ole saapuvilla,

c) suojasiteen sidekääröstä haavan peittä-
miseksi, jos terveyshenkilökunta vasta
tuntien kuluttua voidaan saada avuksi.

111. Haavan paljastaminen ratkomalla tai leik-
kaamalla vaatteet auki saumoista on tehtävä vain
silloin,kun paine- tai suojaside on asetettava.

32. Haavoittuneen ruumiinosan säästämiseksi
paljastetaan se riisuttaessa viimeksi ja peitetään
päälle pantaessa ensiksi. Housut vedetään yhfaikaa
kummastakin jalasta tai ratkotaan auki. Saappaat,
jotka eivät lähde helposti jalasta, ratkotaan auki
saumoista. Saapasta poisvedettäessä tukee toinen
käsi heti paljastunutta kantapäätä. — Veriset ja li-
kaiset vaateosat poistetaan varovasti haavan lähei-
syydestä.

33. Jos haavaan pääsee vähänkin likaa, voi se
maksaa haavoittuneelle hengen. Sentakia ei sai-
raankantaja milloinkaansaa koskea haavaan käsin,
nenäliinalla,paidallat.m. s. Haavanpuhdistaminen,
hyytyneen veren poispyyhkiminen tai haavaan tun-
keutuneitten esineitten poistaminen on kielletty.
Sitä osaa siteistä, joka tulee haavalle, ei milloin-
kaan saa koskea sormin.

34. Jokaisesta vaikeasta haavasta on heti il-
moitettava lääkärille.
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Verenvuodot.
35. Haavoittuneen valtimosta purökuu heleän-

punainen veri suihkuna, jos haava on avoin. Veri
voi vuotaa tällä tavoin kuiviin lyhyessä ajassa.
Muunlaisessa verenvuodossa pulppuaa tunmmanpu-
naista verta yhtämittaa esille.

\Ui. Pienet verenvuodot lakkaavat itsestään
varsinkin, jos haavoittuneenkäsi tai jalka nostetaan
kohtisuoraan asentoon.

37.Vaikeiden verenvuotojen tukkeamiseksi nos-
taa sairaankantaja haavoittuneen jalan tai käden
pystysuoraan asentoon, jos ei luu ole murtunut. Toi-
nen asettaa painesiteen. Paljastetulle vertavuotaval-
le paikalle hän asettaa, siihen sormin koskematta,
punertavan antiseptisen harsokankaan. Tämän
päälle asetetaan sitten useita harsokappaleita,kun-
nes siitä syntyy paksuniainen tyyny. Sen ympäri
kierretään sitten side useita kertoja kohtalaisen lu-
jalle.

Jos verenvuototästä huolimatta jatkuu, lisätään
siteen päälle harsökappaleita, jotka sitten ympäröi-
dään toisella siteellä. Täten haavoittuneet jäsenet
tulee aina asettaa kohotettuun asentoon.

Hätätilassa voi tulla toimeen myöskin taivutta-
malla käsivartta ja jalkaa voimakkaastivertavuota-
van paikan yläpuolelta ranteesta, kyynär-, jalka-,
polvi- ja lännenivelistä tai asettamalla taipeeseen
kokoonkäärityn liinan, kiven, pyöreän puupalasen
tai avaamattomansidekäärön sekä sitomalla jäsenen
sitten vahvasti taivutettuun asentoon.

38. Veren vuotaessa käden tai jalan suurista
valtimoista tulee painaa valtimoa sormella sopivasta
paikasta haavan ja sydämen väliltä allaolevaa-luuta
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vasten. Senjälkeen kohotetaan käsi tai jalka pysty-
suoraan, jos ei luu ole murtunut, ja.kiedotaan kim-
moisa side valtimoa painavan sormen viereen ja
kiinnitetään side hakaneulalla. Tätä ennen on käsi
tai jalka paljastettava.Tällä tavalla estyy verenkier-
to koko jalassa tai kädessä. Jos on välttämätöntä
peittää haava vielä suojasiteellä, ei kimmoisa sido
saa jäädä sen alle.

39. Kimmoisalla siteellä kiedottua jalkaa tai
kättä on pidettävä tarkasti silmällä. Jos käsi tai
jalka käy siniseksi, kylmäksi tai tunnottomaksi, on
valtimoa painettava sormella ja sidettä helpoitet-
tava. Siteen voi tarpeen vaatiessa laas uudelleen
kiinnittää.

40. Ominpäin saa sairaankantaja asettaa elas-
tisen siteen vainäärimmäisen hädän vallitessa jaon
hänen siitä mahdollisimman pian ilmoitettava lähim-
malle terveysupseerille,

41. Haavoittuneet, joilla on elastinen side, on
silmälläpidon alaisina kuljetettava sitomispaikalle
lääkärin tutkittavaksi . Kuljetus on keskeytettävä,
jos uusi verenvuotonäyttää uhkaavan.

42. jos verenvuotoa valtimosta ei lyhyessä
ajassa saada lakkaamaan painamalla valtimoa tai
käyttämällä elastista sidettä, on sairaankantajan ase-
tettava antiseptinen harsokappale vertavuotavalle
paikalle ja painettavasitä sormin lujasti niin kauan,
että terveysupseeri ehtii paikalle.

Päässä, kaulassa ja hartioissa ei voi käyttää
elastista sidettä. Niissä käytetään painesidettä.

43. Samaten käytetään muissakin ruumiinosis-
sa syntyneissä tavallista ankarammissa verenvuo-
doissa painesidettä.
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3. Murskaantuminen. Teräaseen aihettatnat haavat.

44. Hevosenpotku, yliajo, isku kiväärinperällä
j. n. e. voivat myös aiheuttaa haavoja. Näistä vuo-
taa verta tavallisesti vain vähissä määrin. Sellai-
set haavoittuneet tarvitsevat sairaankantajan apua
vain siinä tapauksessa, että he ovat tiedottomia tai,
että heiltä on loukkaantunut tärkeitä sisäelimiä tai
luu katkennut.

45. Pistohaavat ovat yleensä pieniä,mutta sy-
viä. Ne ovathyvin vaarallisia, jos ne ulottuvat ruu-
miin onteloihn ja siellä vahingoittavat tärkeitä eli-
miä, erittäinkin verisuonia. Jos verenvuoto on vä-
häinen, ei sairaankantajan tarvitse asettaa sidettä;
jos side on tarpeen, riittää tavallisesti paineside.
Vaate- ja raudankappaleita,joita vielä on haavassa,
ei sairaankantaja saa poistaa.

46. Lyömä- ja leikkuuhaavoista vuotaa taval-
lista runsaammin verta. Verenvuodon ehkäisemi-
nen on pääasia. Jos isku sattuu päähän,voi täräh-
dys saattaa haavoittuneen tajuttomaksi. Sellaista
haavoittunutta ei saa pudistamalla tai väkevillä ha-
juaineillaherätellä, vaan on hänet nopeasti saatet-
tava lääkärinhoitoon.

47. Lyömähaavat rinnassa eivät yleensä ole
syviä. Kuitenkin on — jos verta paljon vuotaa
käytettävä painesidettä.

48. Lyömähaavasta aiheutuu usein suolien
ulostunkeutuminen. Suoliin ei sairaankantaja saa
koskea sormin, eikä työntää niitä takaisin vatsaon-
teloon, vaan on hänen peitettävä ne antiseptisellä
harsokankaalla. Haavoittuneen tulee maata mah-
dollisimman hiljaa, mitään nauttimatta. Jos hänet
on kuljetettava pois, tulee sen tapahtua kantamalla.
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4. Anipumahaavat. Luunmurtutniset.
49. Lievissä ampumahaavoissa vahingoittuvat

iho tai pehmeät osat vain pintapuolisesti. Käsivar-
ren pehmeitten osien haavoittuessa riittää käden
sijoittaminen lepoasentoon takinliepeeseen, joka on
käännetty käsivarren yli ja kiinnitetty ylänappiin.
Haavoittunut kävelee sidepaikalle. Jos haavoittu-
nutta täytyy kantaa, asetetaan hänen vahingoittunut
kätensä rinnan päälle. Terveellä kädellään tukee
hän haavoittunutta kättänsä.

50. Myöskinlievästi jalkaan haavoittuneet voi-
vat omin voimin tulla toimeen. Vaikeissa tapauk-
sissa kuljetetaan haavoittunutta paareilla. Jos haa-
voittuneella on kovat tuskat tai jos on pakko ehkäis-
tä verenvuotoa, voidaan tukisidettä käyttää.

51. Tukiside on melkein aina tarpeen, jos kä-
dessä tai jalassa on luunmurtuma.

52. Sairaankantaja huomaa kädessä tai jalassa
luun murtuneen, jos

a) käsi tai jalka on luonnottomassa asen-
nossa, lyhentynyt, taittunut tai jos louk-
kaantunut paikka on hyvin turvonnut,

b) haavoittunut ei voi liikuttaa kättänsä tai
jalkaansa ja tuntee kovia kipuja koet-
taessaan sitä tehdä,

Luunmurtuman tutkiminen, luitten paikoil-
leen sijoittaminen ja ennenkaikkea avonaisen luun-
murtumakohdan koskettaminen sormin, on ehdotto-
masti kielletty.

SSJ. Jokainen varomaton liike voi siirtää tait-
tuneen luun päitä yhä enemmän sijoiltaan, edistää
verisuonien loukkaantumista sekä lisätä kipuja.
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Taittunutta kättä (jalkaa) käsiteltäessä on sitä aina
tuettava.Ensimäkien sairaankant. tarttuu käteenpa-
ri kämmenenlcveyttä taittuneen kohdan yläpuolelta,
toinensairaankantaja samanverran alapuoleltakiin-
ni. Kumpikin kohottaa jäsentä varovasti, yhtfaikaa,
murtuneen luun osia erilleen vetäen. Kolmas sai-
raankantaja tukee.

Jos verenvuodonehkäisemiseksi on pakko aset-
taa paineside tai elastinen side, paljastetaan haa-
voittunut paikka; muuten asetetaan heti tukiside.
Tämän toimittavatkolmas ja neljäs sairaankantaja,
ensimäisen ja toisen pitäessä jalkaa sekä vetäessä
murtuneen luun osia taukoamattaerilleen.

Tukisiteinä tulevat kysymykseen:
a) olkavarren tai kyynärvarren murtuessa:

1. olka- tai kyynärvarren kääriminen olki-
mattoon,

2. lyhemmän lastan asettaminen sisäsivulle,
pitemmän ulkosivulle ja niiden kiinnit-
täminen siteellä,

b) reisiluun murtuessa heti polven yläpuolelta
sekä sääriluun katketessa:
pehmikkeellä varustettu, reiden keskikohtaan
ulottuva lasta sisäsivulle, jalkaterästä lan-
tioon ulottuva lasta ulkosivulle.

Nämä kiinnitetään siteellä.
54. Vaikeisiin ampumahaavoihin kuuluvat,

paitsi luunmurtumia, ampumahaavat päässä, kau-
lassa, rinta-, vatsa-, ja lantio-ontelossa sekä käden
tai jalan murskaantuminen tai irtaantuminen. Vii-
meksimainituista haavoista alkaa veri vuotaa vasta
jonkun ajan kuluttua.
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55. Jos joku jäsen on siinä määrin lokkaantu-
nut,että ainoastaan pienet lihasosat yhdistävät sen
ruumiiseen, ja haavoittunut on kuljetettava pois, on
haavan ja sydämen välille asetettava vähän kiris-
tetty, kimmoisa side, vaikkei verta vuotaisikaan,
kuljetettaessa voi näet helposti syntyä verenvuoto.
Jotta verenvuoto tällöin heti saataisiin tukkeutu-
maan, vedetään side kireälle.

E. Sairaankantajain ja apulaissairankantajain
antama ensi apu äkillisen hengenvaaran

sattuessa.
1. Pelastustapa ja henkiin virvoittaminen.

56. Vaikeissa onnettomuustapauksissa ja äkil-
lisissä vaikeissa sairaustapauksissa on sairaankan-
tajan annettava ensi apu,kunnes lääkäri saapuupai-
kalle.

57. Ruumiillinen uupumus esim. toipuvilla po-
tilailla,kovat ponnistuksetpuutteellisellaravinnolla,
liian lyhyt uni,kova verenvuoto ja mässäys, voivat
aiheuttaa tiedottomuuskohtauksia. Lievän tiedot-
tomuuskohtauksen sattuessa alkaa ihmistä pyör-
rytttää; ympäristöpimenee, hän ei kuule,mitä hänen
ympärillänsä puhutaan. Vaikeissa tapauksissa kal-
penee kohtauksen saanut ja lyyhistyy kokoon tiedot-
tomana. Iho on kylmän hien peittämä, hengitys tus-
kin kuuluva ja valtimo tuskin tunnettavissa. Nämä
saattavat joskus kokonaan puuttua (valekuolema).

58. Jos ei ole varma siitä,hengittääkö tiedoton
vai ei, voi siihen saadn varmuuden panemalla sai-
raan suuti eteen peilin, kirkkaan univormunnapin
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tai kostutetun sormen. Jos tiedoton hengittää, sa-
menevatpeili ja nappi; sormi jäähtyy nopeasti.

59. Tiedoton vapautetaan nopeasti tamineis-
taan, kiristävät vaatekappaleet avataan; hänet vie-
dään raittiiseen ilmaan ja asetetaan — jos suinkin
mahdollista — varjoisaan paikkaan siten, että pää
on alempana kuin muu ruumis. Kostuttamalla
rintaa kylmällä vedellä,hieromalla otsaa ja ohimoita
spriillä j. n. e. edistetään virkoamista.

60. Jos tiedottomankasvot punottavat, on pää
sijoitettava ylemmäksi ja jäähdyttämistä jatkettava
edelleen. Jos tiedoton antaa ylen, on pää käännet-
tävä sivulle, jotta erite ei mene henkitorveen ja ai-
heuta tukehtumista.

61. Jos potilas hengittää heikosti tai ei ollen-
kaan, on mitä pikimmin aloitettava keinotekoinen
hengitys.

62. Tätä varten sijoitetaan potilas seljalleen
peitteen tai viitan päälle, yläruumis paljaana,hou-
sut avattuina. Selän alle asetetaan peitteestä tai vii-
tasta tehty käärö, jotta rintakehä kohoaa ja pää jää
alemmaksi. Valekuolleen kädetnostetaan pään ylä-
puolelle. Toinen sairaankantajista asettuu pään
taakse ja työntää, asettamalla etusormensa leuka-
kulman takse, alaleukaa niin paljon eteenpäin,
että alempi hammasrivi tulee ylemmän etupuolelle.
Kieli vedetään ulos suusta nenäliinalla tai sitomalla
side sen ympäri.

dii. Sairaankantaja asettuu nyt kahareisin va-
lekuolleen päälle lantion kohdalle, asettaa kätensä
kuminallekin puolelle rintakehää ja painaa kylki-
luita lujasti kokoon, nojautuen tajuttoman yli
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(uloshengitys). Tämän jälkeen pitää sairaankantaja
lyhyen väliajan, ottaa sitten äkkiä kätensä pois ja
ojentautuu suoraksi. Tajuttoman rintakehä laajenee
tällöin itsestään (sisäänhengitys). Tätä jatketaan
noin 15 kertaa minuutissa, siksikunnes potilas alkaa
hengittää.

64. Tämän jälkeen kiedotaan potilas peittee-
seen jahänelle annetaanvähän virvoittavaa juomaa.
Sairaankantaja jää pitämään silmällä potilasta.

65. Jos keinotekoista hengitystä annetaanhuo-
neessa, on ikkunat avattava ja tarpeettomien hen-
kilöitten on poistuttava huoneesta.

66. Toska valekuolema pian voi muuttua todel-
liseksi,on pikainen apu tarpeen. Keinotekoisen hen-
gityksen saa keskeyttää vasta sitten, kun potilas
hengittää hyvin, tai lääkäri toteaa hänet kuolleeksi.

Pelastusmenettely erikoisissa tapauksissa.
67. Paleltuneita on käsiteltävä varovaisesti,

sillä paleltuneet jäsenet murtuvat helposti. Vaatteet
j. n. e. ratkotaan auki. Paleltuneet viedään ensin
kylmään huoneeseen,ympäröidään lumella,pannaan
kaulaa myötenkylmään kylpyyn, kiedotaan markiin
liinoihin tai hierotaan varovaisesti lumella. Jos pa-
leltunut on jäykkä, asetetaan hänet kylmään vuotee-
seen ja hangataan villavaatteella. Tietoisuuden
palattua annetaan paleltuneellehaaleata kahvia tai
teetä, myöhemminkonjakkia tai viinaa.

68. Kuumuudesta johtuva halvaus esiintyy
etupäässä marssilla oltaessa, kun ilma on tyyni ja
kuumuus kova. Tällaisen kohtauksen sattuessa va-
pautetaan potilas varusteistaan ju kiristävistä vna-
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tekappaleista ja viedään varjoisaan, vilpoiseen
paikkaan. Hänet asetetaan jonkun verran kohol-
leenmaasta ja annetaankeinotekoista hengitystä, jos
se on tarpeen; päätä ja rintaa huuhdellaankylmällä
vedellä. Tätä toimitettaessa on potilaallekoko ajan
viuhkattava raitista ilmaa, esim. takinliepeillä.
Joka tapauksessa on kohtauksesta heti ilmoitettava
lääkärille.

Kun potilason toipumaanpäin, annetaanhänel-
le runsaasti raitista vettä. Nukkuminen heti jäl-
keenpäin on epäilyttävää ja on sitä tarkasti pidet-
tävä silmällä. Muun kaiken määrää lääkäri.

Kuoleman merkit.

69. Useimmiten voi jo loukkaantumisen laa-
dustapäättää, onko kuolema seurannut (pään murs-
kaantuminen, rinnan tai vatsanlaajaltivahingoittu-
minen, kokonaisten jäsenten irtaantuminen).Kuiten-
kin on kuolema joka tapauksessa varmastitodettava.

70. Kuolemanmerkkejä ovat sinipunervat täp-
lät alustaan vastaavissa ruumiinosissa sekä alkava
mätäneminen. Vatsa on painunut ja on vihreän-
sinervä, ruumiinhaju on huomattavissa. Muita, ei
kuitenkaan varmoja merkkejä ovat: sydämentyky-
tyksen ja hengityksen lakkaaminen, tietoisuuden ka-
dottaminen, jäsenten jäykkyys, kuolonkalpeus, tui-
jottava katse ja silmämunien pehmeys.

7.1. Epäilyttävissä tapauksissa eristetään vale-
kuolleet ja tehdään henkiinherätysyritys. Valekuol-
leiksi epäiltyjä saa haudatavasta sitten, kun mädän-
tymisen merkkejä ilmaantuu tai lerveysupseeri
toteaa kuoleman seuranneen.
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F. Ohjeita ja komentoja.
Sairaankantajain järjestys.

72. Yksiin paareihin kuuluu kaksi ruotua eli
4 miestä.

N:o 2 = lantionumero,
N:o 3 = jalkanumero ja
N:o 4 = tukinumero.
He muodostavat kahteen riviin asetettuina yh-

den kantoruodun (N:o 1 ja N:o 3) ja yhden vararuo-
dun (Nro 2 ja Nro 4).

73. a) Komennolla Paareja noutamaan — järjes-
tykää! ripustaa kumpikin kantajista (nro 1 ja nro
3) kantohihnan oikealle olalleen,hihnan päät vasem-
man lantion kohdalle ja menee lääkintävaunun luo
noutamaan paareja.

b) Komennolla Lähteinään järjestykää! kan-
toruotu menee paarienpäihin, vararuotu niiden va-
semmalle puolelle. Paarien pääpuoli on taistelu-
kentälle päin. Kantoruotu kohottaa paarit.

c) Komennolla, Paarit " mars! lähtevät miehet
liikkeelle.

Etsiminen taistelukentältä.

74. Haavoittuneet makaavat usein ojissa, pen-
saikkojen takana tai tien vieressä. Sentakia tulee
sairaankantajain tarkoin etsiä taistelukentältä;
pimeän vallitessa lyhtyjen ja soihtujen avulla. Hei-

Sotilaskftsikirja. 6, osa. 18

Nämä neljä sairaankantajaa ovat:
N:o 1 =päänumero,

ISH! IVararuotu. » , .. ,iKantoruotu
v Li! LH

'
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dän on olettava talteen haavoittuneiden yksityis
omaisuus ja jätettävä se sitomispaikalla heti talle
tettavaksi.

75. Kun marssikykyisct haavoittuneet on
sidottu ja he muuten ovat saaneet tarvitsemansa
avun, kulkevat he paarien mukana. Marssikyvyttö-
mät kannetaan paareilla.

76. Vararuotu rientää edellä, juottaa haavoit-
tuneita,mutta ei tiedottomia eikä kaulaan tai vatsa-
onteloon haavoittuneita, poistaa varusteet ja irroit-
taa kiristävät vaatekappaleet. Telttakangasta ja
kivääriä ei saa unohtaa. Kivääristä on poistettava
panos, ei kuitenkaan ampumalla!

77. Kantoruotu asettaapaarit I—21 — 2 askelta haa-
voittuneesta loukkaantuneen ruumiinosan puolelle,
paarien pääpuolen haavoittuneen pään kohdalle
sekä antaa tarvittavan avun yhdessä vararuodun
kanssa.

78. Hengenvaarallisista haavoista, kuten esim.
haavoista vatsaontelossa, ilmoittaa Nro 2 heti
lähimmälle terveysupseerille. Miehet, joilla on täl-
laisia haavoja, sijoitetaan väliaikaisesti paikkoihin,
joissa he ovat suojassa uusilta haavoittumisilta ja
peitetään telttakankaalla, viitalla j. in. s,

79. Kun haavoittunut on valmis edelleenkulje-
tettavaksi, asetetaan hänet paareille. Kaikki tapah-
tuu komentojen mukaan, jotka antaa sairaankantaja
N:o 4, toimiarvoltaan korkein sairaankantajista.
Hän kulkee paarien vasemmalla sivulla. - Nro 4
komentaa:

80. 1) Nostamaan - järjestykää! N:o I. 2ja 3
järjestyvät haavoittuneen vahingoittumattomalle
puolelle siten,että n:o 1seisoopään, nro 2 lantion ja
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nro 3 jalkojen kohdalla. Nro 4 on haavoittuneen
vahingoittuneella puolella, paarin ja haavoittuneen
välissä.

81. 2) Komennolla: Tarttukaa — kiinni! asettaa
nro 1 toisen kätensähaavoittuneen niskan alitse vas-
taisella puolellaolevaan kainalokuoppaan ja tarttuu
toisella kädellään itsensä puolella olevaan.

Nro 2 settaa toisen kätensä lantion, toisen perä-
pakarain alle ja nro 3 molemmat kätensä jalkojen
alle. Nro 4 kehoittaa haavoittunutt asettamaan toi-
sen tai molemmat kätensä nro lm niskan ympäri ja
auttaa nostettaessa.

3) Valmiit — nostakaa!Kaikki4 kantajaakohot-
tavat varovaisesti haavoittunutta, nro 4 työntää sit-
ten paarit haavoittuneen alle, tarttuen aisojenkeski-
kohtaan. Jos joku kantajista ei ole valmis, on hänen
huudettava 'seis'! Heti, kun paarit ovat haavoittu-
neen alla komentaa nro 4.

4) Laskekaa — - alas! Haavoittunut sijoitetaan
varovaisesti paareille ja asetetaan mahdollisimman
mukavaan asentoon.

82. Jos ei ole mahdollista saada haavoittunutta
paareillenäiden ollessa tavallisessa asennossaan,
voi sen tehdä myöspää- tai jalkapuolenkautta.

Nostaminen jal-
kapuolen
kautta.

Tavallinen
asento.

Nostaminen
pääpuolen

kautta.
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83. -Jos on vain 8 sairaankantajaa käytettä-
vissä, nostetaan haavoittunut paareille pää- tai jal-
kapuolenkautta. Nro 1 ja 2 ovat eri puolilla haa-
voittunutta, sijoittavat toisen kätensä selän, toisen
peräpakarain alle. Nro 3 tukee jalkoja ja komentaa.

Jos on vain 2 sairaankantajaa käytettävissä,sei-
soo n:o 1oikealla, n:o 2 vasemmalla puolen haavoit-
tunutta ja nostavathänet pää- tai jalkapuolenkautta
paareille. Haavoittunutta nostaessaan nojautuu
kumpikin sairaankantaja sille polvelleen maahan,
joka on haavoittuneen pään puolella;siis n:o 1 va-
semmalle, n:o 2 oikealle polvelleen. Kumpikin sai-
raankantaja asettaa toisen kätensä haavoittuneen
selän, toisen peräpakarain alle. Haavoittunut kietoo
kätensä kummankin kaulaan. - Yksi sairaankan-
taja voi nostaa haavoittuneen asettamalla hänet en-
sin toiselle polvelleen ja kohottamalla siitä hitaasti.

Hevosen selästä nostaminen.

84. N:o 4 pitää hevosta suitsista kiinni ja nos-
taa, jos hevonen on rauhaton -- vasemmalla kädel-
lään hevosen oikean etujalan maasta. N:o 1 ja .">
asettavat paarit hieman sivulle hevosesta siten, että
paarien pääpuoli on hevosen pään tasalla ja jalka-
puoli eteenpäin suunnattuna. Käden vahingoittu-
essa tulevat paarit haavoittuneen terveelle, jalan
vahingoittuessa päinvastaisellepuolelle.

N:o 1 ja 15 hoitavat haavaa,n:o 2 vapauttaa haa-
voittuneen vastakkaiselta puolelta alaslaskeutumista
vaikeuttavista varusteista ja astuu sitten n:o 1 ja 15
väliin. Jos jalka on haavoittunut, tarttuu n:o 1
takaapäin lantioon ja terveeseen jalkaan,n:o 3 tukee
vahingoittunutta jalkaa ja n:o 2 auttaa haavoittu-
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neen tarttuessa hänen kaulaansa n:o 3 alasnosta-
rnisossa. Alasnostottacssa vetää haavoittunut ter-
veen jalkansa satulan yli. Hänet nostetaan paa-
reille pääpuolen kautta. N:o 4 jättää hevosen talle-
tettavaksi ja seuraa paarien mukana.

Jos käsivarsi on vahingoittunut, nostetaanpoti-
las terveeltä puolelta alas, hänen tarttuessaan ter-
veellä kädellään n:o 2:den kaulaan; n:o 1 tukee lan-
tiota ja molempia jalkoja,n:o 3 taas haavoittunutta
kättä. Alas nostettaessa on haavoittuneen käännyt-
tävä jonkun verran kyljelleen ja nojauduttava taak-
sepäin, jotta vahingoittunut käsi lepää rinnan
päällä.

Hevosen alta esiin vedettäessä on estettävä sen
liikkeet painamalla sen päätä alaspäin.

Paareille sijoittaminen.

85. Haavoittunut ruumiinosa on sijoitettava
mahdollisimman mukavasti ja korkealle. Takarai-
voon, niskaan ja lantioon haavoittuneet asetetaan
kyljelleen. Seljan tueksi pannaan viitta, telttakan-
gas, olkitukko t. m. s. Vahingoittunutkäsi nostetaan
rinnan päälle. Rintaan haavoittuneet nostetaan
istuvaan asentoon. Vatsaonteloon haavoittuneet ase-
tetaan planum inclinatun dublex asentoon, laukku,
olkitukko t. m. s. polvitaipeen alle. Samanlaiseen
asentoon sijoitetaan reiden yläosaan haavoittuneet.
Haavoittumat polvessa tai sääressä lastoitetaan.
Lasta ulottuu jalkapohjasta reiden keskiväliin. Jal-
katerän tulee yleensä olla ylöspäin; sentakia on
parasta sitoa jalat yhteen. Kun haavoittunut on
oikeassa asennossa paareilla, kiinnitetään sen hih-
nat hänet ylitsensä.
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Kaataminen paareilla.

86. Nro 4 komentaa: 1. Kantamaan — järjesty-
kää! N:o 1 on paarien pää- n:o 3 jalkapuolella,
selkä haavoittuneeseen päin. N:o 2 asettuu paarien
oikealle, n:o 4 vasemmallepuolelle, kantaen haavoit-
tuneen tamineita. Telttakangas mukaan! 2. Tarttu-
kaa

—
kiinni! Kantajat pistävät kantohihnat kiinni

käsipuihin. 3. Valmiit! Nostakaa! 4. Paarit —
mars! Etumainen kantaja aloittaa käynnin vasem-
malla, takimainen oikealla jalalla. Ei koskaan saa
käydä samaa jalkaa.

Paarien alaslaskeminen ja kantajien paikanvaihto.

87. Jos joku kantajista haluaa laskea paarit
maahan, ilmoittaa hän siitä komentavalle kanta-
jalle. Tämä komentaa: Paarit — seis! Laskekaa —
alas! Komennolla Vaihtakaa

— paikkoja! asettuu
n:o 2 n:o 3:n ja n:o 4 n:o l:n paikalle. Sitä ennen
ovatn:o 1ja 3 antaneetkantohihnansa n:o 2:e ja 4:e
ja ottaneet näiltä haavoittuneen tavarat.Nyt komen-
taan:o3: 3. Tarttukaa — kiinni! Valmiit! Nostakaa— ylös! Paarit — mars! Kun jälleen vaihdetaan
miehiä, tulee kukin kantajista entiselle paikalleen.

Perusasento. Paarit - seis!
Laskekoa alas!

TakaisinViiihto. Vaihtakaa - paikkoja!

Esteistä.
88. Esteen sattuessa matkalla, huutaa etumai-

nen kantaja: seis!
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Jos on noustava rappusia tai mäkeä ylös, on
pääpuolta kuljetettava edellä, jos ei potilaan reisi-
luu ole katkennut.

Alaspäin kuljetettaessa käy jalkapuoliedellä.
Kun etumainenkantaja on komentanut seis!, ja

paarit ovat pysähtyneet, komentaa n:o 4:

Perusasento. Paarit, täyskäännös — mars!Paarit, seis j.n. e,

1. Paarit, täyskäännös — mars!
2. Paarit — seis!
3. Laskekaa — alas!
4. Kantajat — täyskäännös!
.">. Tarttukaa — kiinni!
6. Valmiit! Nostakaa — ylös! Paarit —

■ mars!
Kantajat — täyskäännös! j.n.e.
89. Jos haavoittunutta on kuljetettava jyrkkiä

rappusia tai mäkeä ylös,kantaa n:o 1paarien etu-
osaa käsissään, n:o 2 ja 3 takaosaa hartioillaan. N:o
3 ja 4 ovat tällöin aina haavoittuneen vasemmalla
puolella.

Nouseminen rappuja ylös. Laskeutuminen alus.

90. Jos tulee vastaan aita, muuri t.m. s., laske-
taan paarien jalkapää esteen päälle. N:o 3 menee
esteen vastakkaiselle puolelle. Komennolla: val-
miit! nostakaa — ylös! nostavat n:o 1pääpuolesta,
n:o 2 ja 4 jalkapuolestapaarit puoliväliin esteen yli,
n:o 3:n auttaessa toiselta puolen. Kun puolet paa-
reista on yli, komennetaan: seis! n:o 1 ja 3 tukevat
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paareja n:o 2:n ja 3:n kiivetessä esteen yli. Sitten
nostavat n:o 2, 4 ja 3 paarit kokonaan esteen yli ja
laskevat ne maahan. N:o 1 kiipeää sitten esteen yli.

91. Jos haavoittunutta ei maaperän takia voida
kuljettaa eteenpäin paareilla, sijoitetaan hänet telt-
takankaaseen; myöskin voidaan potilasta kuljettaa
siten, että n:ot 1 ja 3 panevat kätensä ristiin, ja sai-
ras asetetaan niiden päälle. N:o 4 kuljettaa tällöin
tavaroita, n:o '2 paareja.

12. Eläinlääkäritoiminta sotajoukossa.
I. Palvelussuhteita.

1. Eläinlääkäri-upseeristo on oikeuk iinsa ja velvolli-
suuksiinsa nähden armeijan upseeriston tasalla. Kläinlää-
käri-upseerikunnassa käytetään vastaavastiupseeristoa kos-
kevia määräyksiä arvoasemasta ja palvelussuhteista.

2. Korkeammanluokan eläinlääkäri-upseerit ovat kaik-
kien alempaan luokkaan kuuluvien eläinlääkäri-upseerien
esimiehiä. Armeijakunnan-eläinlääkäri on sen armeijakun-
nan, rykmentin-eläinlääkäri joukko-osastonsa muiden eläin-
lääkärien esimies. Samaan luokkaankuuluvista eläinlääkäri-
upseereista on korkeammassavirka-asemassa olevatai aikai-
semmin valtakirjansa saanut vain niin kauan nuoremman
esimiehenä, kuin tämä on hänen käskyvaltansa alaisena.
Jokainen eläinlääkäriupseeri on kuitenkin velvollinen osot-
tamaan huomaavaisuutta itseään vanhempia kohtaan.

3* Eläinlääkäri-upseerit ovat koko miehistön, alieläin-
lääkärit ja yksivuotisvapaaehtoiset eläinlääkärit kaikkien
sotamiesten esimiehiä. Muuten koskevat säädökset aliup-
seerien keskinäisistä alaisuussuhteistamyöskinalieläinlääkä-
rejä sekä yksivuotis vapaaehtoisiaeläinlääkäreitä. Molem-
mat viimemainitut ovat, ollessaan välittömästi virkasuh-
teissa ylikengitysseppiin tai joutuessaan sotilasesimiesten
määräyksestä tekemisiin aliupseerien kanssa näiden esimie-
ihä, 'lukuunottamatta vahtimestaria.




