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O WAKCYNIE
CZEK LLLEGĘ

TAK NAZWANŃY

OSPIE KROWIEY
przez

Augusta Beci. Filozofii i Medycyny Dok

tora. w JMPERATORSKIM Uniwersytecie

Wileńskim Patologii zwyczaynego Profes-

sora. Szpitala ubogich chorych PP. Miło-

siernych Wileńskich, mieyscowego Doktora,

J. Jm: Mc1 Sowietnika Nadwornego.

 

„, Tanta rerum consentiens, conspirans, COH<

tinuatą cognatio, quem non coget ea Come
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Ru1804. Dnia r. Januar: na Radzie JM.
PERATORSKIEGO Wileńskiego UNIWERSY-

TETU, Po przeczytaniu Zdania Professorów,

którym peruczone było przćyrzenie Dziełą

WJP. Professora Becu, o Wakcynie, czyli

żak nazwaney ospie krowićy, Drukowanie

tego Dzieła z wypisem Zdania Professorów
pomienionych dozwolone.

Wypis Professorów Zdania,

Niżćy poopisani Jelegowani «0 Rądy

SŚMPERATORSKIEGO Wileńskiego UNI

WERSSTETU Jo przeczytania pisma WSP
Sowiećnika Becu,Doktora Medycyny i Pro.

fessora Patologii, pod tytułem: o Wakcy-

nie, czyli tak nazwanćy Ospie Krowióy, czy-

tałiśmy; a znałazłszy w niem gruntowną

o MWakcynie Naukę, oraz pożytecznewzglęę

©em ićy użycia przepisy, są0ziemyże to

Dzieło warte iest bydź poQane Jo powsze-

- chney wiadomości. Podpisano fan Andrzćy
Lobenwćin. Dziekan Fakułt:Mel: 7

Sędrzey Sniadecki, Professór Chemii,

| Zgodno zProtokułem,

Symon Malewski Profórs AB
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NAYJASNIEYSZA MONARCHYNI

PANI NAYMIŁOSCIWSZA!

.

o. MNajeśtatem WASZEJ

OE MOŚCI

skladam ninieysze oHakcynie pismo,

zako boło ola tcy wielkicy ludzkości

t Dobroczynności „ które WASZEY

PNZIERATORIAJEJMOSc

Mlateślat przyozdabiaią. SPod Jwotćm

okiem NRYIJRSNIEIIZA NO-

NARCHINI, nową pośluć wzie-

by dawne t nowe w kraiu kidakietcie

zaklady ; a cierpiąca ludzkość, znay-

auiąc w nich ratunek, uwielbiaw WSI



SZEY $NPERATORSKIEY
MOJSCI tę Cnotę, która Monarchóg

do JBośtwawynosi.

Szczęśliwy JENNERAwynalazek wak-

eyny, wydzieraiący śmierci , żyle ży

sięcy ofiar które iey ospa corocznie

poświęcała , sciągnoł na siebie wyso-

ką uwagę WASZEI PNIERA-

TORSKIEI MWOSCI, żeś onę do

Stolicy tpo calem, fmperium zapro»

wadzić kazala. Pomnaża to liczbę



Dobrodzicyśtw któremi narod sg

uszczęsluwiasz.

- „Pakoż da toieśł naydobro-

tliwszcgo starania WIELKIEJ

MNONARCHJNI, że Frowincya

Litewska nieznaiąc u siebieWakcyny 5

naypierwszą z JE: Petersburga do

Hulna sprowadziła ; gdzie Ootąd by:

siącom pokoleń , wtylu nią zaszcze-

pionych, ocala życie.  Jamięc tak

Wulkiey Menarszcy opiekt trwać bę-



Dzie w potomkach ścy FrowincytPa

wytempiona z czasem prżez Wakcynę

zaraza , odtyluwieków świat niszcząa

ca, sdme iży tylko wspomnienie po-
Łomiiosci zośtawutąc, Jmie WASZEY

AMIPERANIORSKIEY | akć”

uwiecznt

WASZEY JMPERATORSKIEY MOSCI

©  NaywiernieyszyPoddany

 MugusćBec,



—— EZ ZĘ ROTO nnn

TROSKLIWYM
O WYCHOWANIE SWOICH DZIECI

RODZICOM.

O: lat kilku słyszymy o wyna-

lezionym w Anglii sposobie ustrze-

żenia się Ospy, przez zaszczepienie

Wakcyny. Czytamy w pismach pn-

blicznych, że we wszystkich iuż pra-

wie kraiach, tego sposobu używać

zaczęto ; widzimy nakoniec, to
szczepienie od niemałego czasu do
naszego kraiu wprowadzone. Wyr
nalazek nowy, obiecuiący ocalenie
znuacznćy części ludności, która do-

Az 



tądofiarą ospy padała, imymalązek

pocieszaiący rodziców. troskliwość,

tóm- zapewnićnióm,. że odtąd: iuź

ich dzieci, będą mogły uniknąć tóy

okropnóy zarazy; słusznie Rząd i

powszechńość zastanawia.

Rządu baczność w tóm wszyst-

kióćm co się tycze dobra całego na-

rodu, z większą przezornością i mą-

drością badaiąc, prędzćy prawdę

wyśledza. A gdy się o użyteczno+

ści nowego Środka przekonywa,

nie tylko przez zezwołćnie , ale i

nakaz całemu go kraiowi. podaie,

lnaczóy się dzicie, W rozmaitych

nie -jednostaynćy zawsze powsze*

chności mniemóniach;j ta bowiem

powoli i dopióro się z czasem prze-
«

konywa.
=

AA nićiakićm zwyczaynie powątpi:

Rie „o nowych w medycynie

s.



wynalazkach sądźimy'; ale oraz i

z tóm życzeniem żeby się ich sku-

tecziość ' iawnym i dowodnym

następnie pożytkiem utwićrdziła.

Ezekamy ukończenia doświadczeń,

które się na drugich czynią, abyś

my ztym większą pewnością, sa-

mi do onych użycia przystąpili.

Nadto każdy 6 rzeczachmowych -

sądzi , w miarę swoićy o nich oŻRAL

'tomości; a zatćm ieden mnićy, driż
'gi więcóy' gruntownie; «dopołóżeż
nia zaś ostatecznego wyroku, ka:
żdyrówne.sądzi mióć prawo.Ci
„nawet co się ze zdaniem *swoióćm
'do -swiadomszych odwołuią , nie<

zawsze trafiaią. na wybórosob ;
którym 'swoie zaufanie poddaią:
Rodzisię ztąd sprzeczność opinii;
w któróy prawdyi fałsze, <zmyśło=

mei istotne powieści., częstokroć

„zarówno brane, dalekie 0d. istoty



rodzić zwykły wnioski; a'te , de

syć często , za prawidło swoiego

postępowania przyymuie powsze-

chność. Sprzeczności takie bardzo
są szkodliwe, ile razy opózniaią

wykonanie prawd, których poży-

tek na ogół ludności spływaiący,

tak iest wielki, iż każdy dzień ich

opóznienia odżałowanym bydź nie

może .. W rzędzie tych prawd słu-

sznie się mieści skuteczność Wakcy=

ny; która, mianowicie obok zźra«

zy ospowćy, tak niezwłócznie, da

każdego przekonania trafiać powin:

na, iak wszelki skuteczny ratunek,

w każdćm zdarzonóćm  niebezpie:

czeństwie życia lub zdrowia; pos

mimo tego iednak, ufność powsze*

chności do Wakcyny , u nas ieszcze

się dotąd chwieie, „za

Kiedy wchodzę w przyczyny my|-

ności zdań; którćmi się opinia pu-

"



bliczna, w materyi tego nowego

wynalazku uwodzi, znayduię, iż

oprócz. zwyczaynych ićy prawdzi-

wego przekonania trudności, nie

tylko mnićy dokładne samćy Wak--

cyny poznanie , i nieiakaś wątpli-

wość o wynalazku, któremu podo=

bnego w sztuce lekarskićy nie było;

ale tćż wiele uprzedzeń względem

samćy ospy, chociaż dosyć iuż po-.

spolitóy, i względem chorob zara-.

zliwych w ogólności, są przyczyną,

zachwianćy wielu rodziców deter-,

minacyi; a tóm samćm mnićy.po-

spićsznego upowszechnienia tak zba-

wiennego środka.

* Obiaśnienie tych przedmiotów,

z prawideł i postrzeżeń lekarskich ;

opisanie nowego wynalazku i iego'

użycia, któreby istocie rzeczy od-

powiadało ; oraz do. każdego poię-



cia stosować się mogło ; lest Ło

miarem tego pisma ..

"Jle mi iest wiadomo , nić ma' ie-

szcze w oyczystym ięzyku |dzieła

w tóy materyi, któreby teń przed-

miot w całćy obeymowało obszerno+

ści, Znanć mi są gruntowne i u-

czone pisma byłego Proto. Medyką

DziARKOWSKIEGO w obronieWakcyny

wydane; znaną iest usilność, w roz-

krzewieniu rzeczonego sposobu, Pax

miętnika Warszawskiego ,którywie

le pożytecznych wyiątków i ory-

ginalnych w tćy materyi pomićscił
traktatów. Chciałbym z nich uży-

czyć pióra D. CoLLADON żebym;

równie z nim przekonany,równe

tóż za tym wynalazżkient mógł robić:

na umysłach wrażenie, iakie spra-

wić zapewne zdołały , płynne iego

o Wakcynie listy. Znam pismoJP

TYFENBACHA D. powiat: w Grodnie,

4
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którego gorliwość za przykład wy»

stawić można. Obok tych atoli,

zdawało misię że systematycznego,

oraz na licznićyszych doświadcze-

niach wspartego obiaśnienia w tey

mierze, oczekuie dotąd powszech-

ność, |

Nauce lekarskićy nie dopićro od-

dany , i w materyi tego wynalazku,

włąsnych nie mało licząc doświad-

czeń, sądziłem że iakąkolwiek przy-

sługę wydaniem tego dziełka. dla

powszechności uczynię,

|mae akad



 



 

 

| ar 7 |CZĘŚĆ PIERWSZA.
O zarazliwych chorobach w powszeeh=
ności. o ospie ż0 sposobach podas'

wanych na iey wytępienie przed o0-

kryciem Wakcyny.

NE c= się nad rozmaitemi

Człowieka chorobami, i rozróżniaiąc

one ze względu pićrwiastkowych przy-

€zyn, postrzegli Medycy niektóre Źró-

dła ogólne, z których priwie wszyst=

kie nósze dolęgliwosci wy pływaig.

Jedne bowiem okazały się bydź skut-

kićm niewstrzemięźliwości; drugie, po-



trzebnego „wprawdzie śle częstokroć

szkodliwego wpływu otaczaiących ns

rzeczy naturalnych, nne wynikaią z

nieuchronnego machiny zepsucia, inne

nakoniec Są, dziełem PT, „nds
<A

rażących iadów-zarazliwych,

Rozróżnienie chorobw. ki SŁ

dzie» dało powod.medykom, e okrć-

ślenia chorob człowieka , w stosunku

do większćy lub,„mnióyszóy konieczno-

ści, z jakąim ulegać”może, aby tóm

łatwiey zadeterminować -podobieństwo

i sposoby uniknienia tych, które nie są
m0

nieuchronne, a

inż takiego rzeczy roźważenia, poki:
giło się, iżby człowiek małóy bardżo

lćzbie chorób ulegał, gdyby żył w sta«

nie natury, lub żyjąc w stanie towa-

rżyskim zawsze chciał słuchać głosu

różumi ikórzystać z poznania, do któ

tego przez nauki przychodzi: (Któż al-

bowiem nie widzi,że uniknienie -ehorób
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ponoc aż zeni

e niewstrzemięzliwości pochodzących;

od nós tedynie zależy i od tćy prze»

wagi rozumu, która iesb cechą mo.

cnego umysłu? kto się nato nie zgo»

dzi, że ieżeliżycie towarzyskie, zmię*

kczyło hartowność pierwiastkowćy kon-

stytucyi człowieka, mocą którćy śmić+

ley w stanie natury znosił niewygody

i śrogość klimatu, tedy w nagrodę

tey straty, cywilizacya dała mu spoe

sobnośe weyściaw skrytości przyro”

dzenia, poznania własności rzeczy

naturalnych, a tóm samćm nauczyła go

rozróżniać rzeczy szkodliweod pożytó»

cznych, zostawując onych wyborwmo=

€y iego. Same defekta z koniecznego

machiny zepsucia pochodzące, czómże

Są w stanie natury? oto prędkićm a

częstokroć nagłem zniszczenićm budo-

wy człowieka, pospolicie wiekićm iuż

nadużytóy; w życiu tylko towarzy”

skiem;, w którćm większe powaby czu»

cia; większą czynią trudność zachowae
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nia prawideł wstrzemięzliwości, orgaż

na ciała naszego przed czasem się psu-

ją, a choroby rozmaite pe znacznćy

części wpołowie iuż wieku zagnieżdzo-

ne resztę życia, w powolnem niedo:

łęztwie prowadzić i kończyć każą.

Co się zaś tycze chorob zśrańzliwych,

tym ani człowiek natury, ani człowiek;
towarzyski ulegać niepowinien, chyba
tyle, ile na nie narażonym bydź mo-
że, pierwszy przez niewiadomość, dru-

gi przez konieczne z zarażonym spo-

łeczeństwo; tamten od nich ucieka,

ten przez doskonalszą rzeczy znaio«

mość, w blizkości zostaiąc chronić

się powinien. =

Z tych atoli cztćrech źródeł” ogól.

nych, z którychby tak mało złego

wypływać powinno, pomiino przestrog

moralistów, dietetyków , doktorów i

doświadczonych weteranów, dla só.

mcy naszóćy ułomności, miękkości i

»
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nieostróżności, tyle spada klęsk na zdro-

  

wie ludzi w towarzystwie Żyiących,

żeśmy się prawie przyzwyczaili uwa-

żać te wszystkie nieszczęścia, jako

nieuchronne i konieczne; a zamiast

tego, cobyśmy naywiększą ich część

własney winie przypisać powinni i po-

myśleć 0 środkach ustrzeżenia się

onych, tedy raczey, wolimy fałszywćm o

naturze naszćy, uprzedzić się zdanićm

„uwierzyć, że ona sama tego wymaga

żebyśmy cierpieli. Błąd ten tak dale-
ko iest dzisiąy posuniony, że te nawet

choroby za nieuchronne mamy, które
nas widocznie sime o swoićy przeko-
nywaią niekonieczności; rozumićm tu
choroby zaraźliwe.

Z powodu niediwno odkrytego środ-

„ka, do uniknienia iednćyznich, a na-

wet na zupełne ićy wytępienie służą-

cego , którego Opisanie iest przed-

. miotem ninićyszego pisma, znayduię



6 ć ©.twiadićzH
m z + mmo

potrzebę, nim do sam$y: materyi przy»

 

stąpię, zastanowić nieco uwagę czry-

telnika: nad chorobami zaraźliwćmi

w powszechności, i nad ogólnómiich

własnościami, których niedostateczną

znaiomość. błędne o tych chorobach das

ie wyobrażenie; a tóm samćm: iest

przeszkodą do chwycenia się środków,

które nam na nasze ocalenie samą na«

tura odkrywa.

krmróż - Choroby zaraźliwe” mieinaczćy

0ciele naszćm nastaniebiorą, ak. tylko

przez wpływ obcego idóu zarazliwego,

który gdy nds dotknie i razić potrafi,

nayzórowsze ciało 0 chorobę przypra-

wi. Nie bez przyczyny rażenie od

dotknięcia rozróżniam: są to albo.

wiem dwie kondycye oddzielne do

"utworzenia choroby zaraźliwóy; nies

- dosyć iest tego, żeby nas dotkńiął

iśd zaraźliwy, potrz: ba nadto iakićyś

w ciele sposobności, żeby organie
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zacya nisza mogła nim bydź rażóną;

do pewnego albowićm stopnia natu-

ra w człowieku zdrowym, żastępu-

ie wtóy mićrze iego nieostrożność;

- 1 w tym celu położyła w„jego orga-

nizacyi niejakieś tamy, które moe

zarazy niżeli chorobę utworzyć po-

trafi, pokonać pićrwićy musi,

<gdo. TJady zaraźliwe, iednesą lod
" ne: i subtelne, Orugie grubszei mnicy

podzielne; iedne w atmosferę Uniesiónć

 "naydalszegoodmićysca zaraży'jdoty=

kaią człowieka izłatwością do'ciałaie-

gowsięknionebydźmogą, różnychsię

 chwytnią rzeczy, któremi: otoczony

(bywa, izaich pośrednictwóm wpływ
| sobie! do niega ułatwiaią; inne wy-

ciągaią bezpośredniego dotknięcia

matenyi: zaraźliwćy, i przeńiesienia
ićy prosto od: choregona ciało nó-
sze: a z tych niektóre w tych tylko
mićyscąch Ph mogą , gdzie lek-



Ż ASO wyrśść?
;

; kieznaydą powierzchnóy skóreczki zFa-

"nienie, lub' gdzie ond sńma przez sig

- łatwi lest. Oo przenikńienia iako' to

;ow częściach ciała delikatnićszych.

 

mann pon mamn 

 

?

"ytio. ady zarazliwete udzieliią 00
innych wpływów chorowitych posia-

""Bait własność ,**28'% skutkach Swolch

ie0nostaynóy zawsze trzymająsię posta-

„ci, zawsetaką anie inną sprawuią, cho-

,;robę z jakićy.same Swój wzięły.po-

NCCUSEGIS FP s"
4to. Choroby m ezękia (a) rza.

- razy wynikłe, w pewnym czasie swoie-

« gó biegu, tworzą przez chorowite

działanie organów naszych z ncdyzdrow-

-szych płynów ciała, iad teyże: sdmóy

„matury; a ten uniesiony -do ciał

, innych. taką samęznowu sprawnie

; chorobę. Tym sposobem ieden atom

«i zaraźliwego iadu, ]znayduiąc w: cia-

—

w Robilinierń tu "Butknięcie =rażeniem
; połączone, 0% 45 Sięt uspasęstw.

a
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ułach naszych póle rozmiióżenia się

* swojego, wielką liczbę hieostróżtiych *
ciągle zarażać może, i przeź takie
"odnowienie długó się W śwóióy exy
"steńcyi SENAO lub ieżeti się roza
mnożeńit | przeszkodzi ,s" żupełnie
"zgitąć NOR TRAC" PCNNY
> rysirocEł

sta. „Niektóre 3z AR.2 wpewnym

żstopni pr świe wszystkie, tę inaig,
? własność,£że raz przebyte niszczą w icie-
łendszórh sposobność przyięcia ich na-
„powrót: a tem samćm zostawuią nas

"na żawsże lub ia Gzasdługi wolnć-
- mi od powtórnego ich.zażenia,.

Wyliczone "tu tojad chorob 'żas
taźliwych, są prawdy: nadoświadeże-

niu wielu wieków ' wsparte, zgodne z za».

sadami tak dawnićyszćy iakkdzisieyszóy

Nauki Lekarskićy, "nie zaa zatem

żadnemu zarzutowi. © s ś

Może się iednak kto zapytać; sąd

zB w.
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się gig. piśrwszy atont iadu, który

piśruszęgo, zaraził. człowiekaP. Rozwią-
zywąnię tego zarzutu mogłoby.nąs wpro-

wądzić w rozmaitę domysły. mnićy

więęćy podobieństwa dopraydy ma-
iągg; żę zaś rozwiązania tęgo.,nie-

potrzebuiemy do wsparcia wyżćy po-

łożonych twierdzeń, któreżódnóy nie

podlegiią wątpliwości; więc dosyć

będzie tyleo tóm namienić: że kraie

gorąge a mianowicie Afryki,są głó-

wnićysze w tym rodzaiu natury labora-

toria. W tych to ona, z rozkładu roż-

maity ch piórwiastków > W ogólnóm at-

mósfery. morzu, lub na samych cia-

łach zwierzęcych, tworży częstokroć

produkta, nowe y oddzielne wcale wła

sności, i nawy-sposobdziałania” maią<
ce; ą między. tómi, i włdsność repro-

dukcyi swoićy, zapomocą którty przez

czas nieiaki utrzymywać. się ' mogą. -

Dowodem tego są chorohy w późnićy-

szych wiekach zjawione, których sta-

*
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rożytni nietylko co dó imienia ale i

co do rzeczy nie znali idkó to: Ospa ,

odra, choroba weneryczna, szkorbut, ka-

szel Oziki, ( Coqueluche) i każda epoka

morowćy zarazy, kiórćy początkowóm

źródłem zawsze mia bydź Afryka,.a

którćy każde panowanie, oddzielne zwy-

kły oznaczać symptomata. Przeciwnie

inne choroby, starożytnym żnane by-

ły, a dla nós aż do nazwiska prawie

zaginęły, jako Ło Lepra w dawnićyszych,

a trąd w późnieyszych czasach. Jakie-

kolwiek zatóm bydź mogło początko-

we nastanie ińdówzaraźliwychs to iest

pewna, że wielka ich część, w ciągu

znanych nam „wieków przez naturę u-

tworzoną RSE Historya albowiem

epoki ich WEN NiE. dosyć wyraźnie

oznaczyła. Nie ma więc nie w tem

sprzecznego, ieżli powiem, że wszyst-

kie choroby zaraźliwe są 00 wytępieniaj

chociaż przekonany iestem, że zagęsz:

czonń ludnośćiuczesnictwo narodów aż



do niepodobieństwa takowe zamiary

_ trudnić może,

Co się tycze tćy własności chorob,
zaraźliwych,mocą któróy niszczą w.cid-
łe naszćmsposobność. powtórnego ich. nóe
bycia, tedy chociaż się ta' szczegół-

"mie przyznaie ospie i odrze, atoli iuk

zjednćy strony, w tych dwóch, choro-
bach nieiest' bez wyłączenia, tak' zdra-
giey,wszystkim innym chorobom zarda

zliwym mnióy więcty przyznać. ią należy,
Kto raz przebył skazlatynę , walnym
jest od jóy powrótu w ciągu teyże są-
mey epidemii, a bezpiecznieyszy nad
innych, w epidemiach* następnych.
Doswiadezepić uczy, że readko kto
dwa razy na kaszel dziki chorował,
który równie międz y zarazliwć choro+
by liczą autórowie. OQbserwatorowie
zarazy morowóy,częste przywodzą przy:
kłady, że Qsohy które ią szęzęśliwie

pzeyy, beżgiecznię siękotóm yk
|
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dzy. zarażonćmi; znaydowały, i drugi

raz rażonćmi nie były, a przynaymnićy

nie w tey sśmey EKpoce ićy panowania;

A jeżeli, według swiadectwa innych,

mogły się zdarzać. przykłady kilkakro-

tnie na zarazę morową, w jednćy i

teyże 'simey epidemii choruiących5

tedy takie zdarzenia ogólnejo o za+

raźliwych chorobach prawidła nie oba-

laią, Tę opinią mogłbym wesprzeć por

wagą Autorow: HAENA, RosENSTEINA,

MeEaDA, SAMOIŁOWICZA, i wielu in-

nych,.. :

- Oprócz tegokażdy z doświadc zenia

to wiedzieć może, że w pośrod panu-

dącey epidemii, gorączek tak nazwa»

nych zgniłych, ei którzy ią dawniey

przebyli, bezpiecznićysk są od powtór-

nego iióy nabycia; kto zaś niechoruiąc

nigdy nanią, w ciągupanuiącćey tych

gorączek epidemii, szczęśliwie prze-

chorował , ten powtórnie tąż samą,
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epidemią rażony nie bywa. Osoby po

szpitalach chorym usługuiące, raz ie-

den i to pospolicie w początkach tego

obowiązku, ciężko z powodu zarazy za-

pidaiją, potem zaś przez całe życie

smiało Się narażalą na naybliższe do-

tknięcie zaraźliwie ehoruiących osob,

bez naymnićyszego ztąd uszkodzenia

zdrowiu swoiemu. Bydź to może że

się do tego zwyczayinałog wiele przy»

czyniaią; wszystko to iednak dowo-

"dzi, że sposobność przyięcia rażeń za-

razliwych, może byOź w ciele maszem

zgaszońanaczas, lub na zawsze. Choroby

„nawet, których zaraźliwość mniey pod

zmysły nasze podpada, i które Fpi-

-demieznie w rozmaitych epokach Swiat

„oebiegały, raz tylko każdego człowieka

razić zwykły; taką niedawno mieliś-

"my epidemią grypu. i

Z tego wszystkiego tćn ogólny wy*

"pada wniosek, że choroby zarazliwe ,
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iako powinne żnależć w organizacyi nt.

szóy sposobrość ułatwiaiącą ichwsiąknie-

nie (ieźli zarazić mdią) (b) tak tóż
w tjch simy h punktach Jotknięcia, w któ-

rych początkowe swe sektadaią szedlisko

( mianowicie w powierzchni ciała )

psuią lub przekształcaią organizazyą nf-

śzą tak; iż ona napotem iuż nić m4

sposobności przyięcia podobnych rażeń,

Własność ta organizacyi naszey,i ten

iey do iadów zarazliwych stosunek,

mniży dziwnym zdawać się będzie,

kiedy zważómy, że są choroby, wzglę:

dem których ona inne ma własności,

inne wcale stosunki, Choroby takowe,

gdy raz są przebytć, nietylko żadnóy

w hnós nie zostawuią ochrony , ale ra-

czóy skłonność do powtórnego ich na.

bycia; takiemi są infammacye mióysca-

"we, zbrzękłości gruczołów, upławy

wszelkie i niektóre choroby nerwowe,
* Z

(b) C. W. Hufeland. Patkogenie,
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s tego więc względu powiedzićć mo-

żna: że wszelka choroba po przebyciu

swoióm, zawsze iakqś w ofganizącyi na-

szey zostawuie odmianę , a mianowicie,

wtóm mićyscu, które szczęgólnem iey. bDy+

ło siedliskiem, Odmiana ta, w jednych

przypadkach zależeć zdaie się, od

osłabienia, zepsucia lub zniszczenia ą

w pewnychpunktach, organizacyi na-

szóy > W drugich od jćy przekształce»

nia, w jnnych od nałogu hartowności,

lub nieczułości fibry, we wszystkich

zaś, prawdziwa iey istota, domysłowi

tylko iest zostawionś,

'Powiedzieliśmy iakie są domniema-

nia, względem początkowego chorch

zarazliwych zjawienia ; teraz, nie tak (o

4li poparcia opinii o-ich póznieyszem =

nastaniu, i sposobie szórzenia się, take ©

raczćy dla ciekawości czytelnika, obacz- =

my iaki może bydź domysł względem

pićrwiastkowego zjawienia ospy» PO"
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nieważ tą-Adszega: SE: pak

spłobła! 150501cZn SB

Pomiędzy różnómi domiyssłami tón

naypodobmiegszy do prźwdy bydź się

źdaie, że ospa początek swóy wzięlą

z półączenia zarazy morowóy 2 nie-

iakąś chorabą wysypkową, których

wAfryce iestwiele mnióy nam zndio+

mych: a które przypisać nałeży wiet>

kim tego króiu upałom, i mnogości in-

sektów. Ww takićm połączeniu dwóch

chorob, utworzyć się mógł produkt no-

wego iadu „zarazliwego., który łącząc

pićrwszóy i drugićy choroby własno

ści, micgł dadź początek nowóy cho-

robie, własność reprodukcyi od zarazy

a morowóy., a postać ae odA

( wysypkowćey maiącćy. e

EE zła, doświadczeń nauki lekarskióy dó-

© wno iuż wiemy, że choroby nie tylka

się między sobą komplikować mogą»
£;
ale też w tem pańkjaną km

USA 4ę
+08 

„
m
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Się posuwaią i daley rozmnażaią, Wić-

my że epidemie pdnuiące i tak nae

gwdne stojące (to iest konstytncye cza-

su i atmosfery, trwalesię utrzymuią-
ce ) zwykły wszystkim innym choro-

bom, nie z epidemii zdarzonym, swo+

ióy udzielać postąci i znacznie nawet

one przeistaczać. Tak naprzykład:
w czasie epidemii febrowćy, zddrzo-

na gorączką żołądkowa , żołciowa lub

_nerwewś (tak nazwanś zgniła) łudzić

„ będzie postacią febry, i taką aktualnić

przybierze, Panuiąca epidemia go-

rączki żółeiowćy lub zgniłóy , zmieni

charaktery zwyczaynćy. dyssenteryi,

w dyssenteryą gorączkową, żółciową,

lub nerwową. Podobnież doswiadczo-
nd przed eztćrma laty u nós i po cd-

łym świecie epidemia Grypu, udzie-

lała śwoićy postaci wszystkim prawie

innym chorobom poiedyńczo zdarzo»

nym; a wtym Roku połączone dwie
epimediie odry i dyssenteryi wspólnie

«
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na"WER wiek , tak iż w„ele z nich

które dostały iedućy , nie były wolnór—

mi od drugićy. b

"Takie połączenie chorob śreypadkóć

wych , z epidemicznómi, i tókie po-

wikłanie simych epidemii, z których

prawie każdń mą swoie udzielne pief+

wiastki zarazliwe, czyli tak nazwale

Miasma ; te udzielanie się większćy

lezbie osób, z zachowaniem tychże

samych charakterów i tóyże w sympio*

matach postaci, każą się domyślać

jakiegoś połączenia ich. pierwiastków,

i utworzenia mowych pay ych

przyczyn. chorobnych.

SĘ:doświadczeń chirurgicznych wić-

my, jak wielki wpływ maią na wszelkie _

rany ciała naszego, nie tylko „poka r-

my , napoie > i lekarstwa, ale też ze-

wnętrzne rażenia , które się, ich za

pośrednictwem atimo-fery lub innym

sposobem dotykaią. W leczeniu rau,



 

naywięcćy troskliwości maią chirurgo+

«ie; żehy one titrzy mać w ochędóstwie,

w czystem powietrzu,a miiańowicie

nsunąć od wszelkich. wyziewów żgni»

lizny 4 korrupcyi ; z tego- powodu

w szpitolach porządnych, oddzielone

bydź zwykły, osoby ranne, od tych

które na gorączki nerwowe. lub:inne
głośliwe choruią; dla tego iedynie;

że wyziewy. tych chorob; szkodliwy

spływ maią na ranyitakowe pogois .
szaią. Ktokolwiek bliżćy się .przypatrzył

pogorszeniu i przekształeeńiuran, z poź |

dobnych wpływów „pochodzącego , łae

two wpźdź na to podćyrzenie; żezaś

razliwe innych chorob wyziewy, rażąc

otwarte naczynia ; zmićniaią oddział
zdrowży rópy. na płyn iadowity , SA>
móy ranie szkodliwy, który nowe czę.

stokroć wzniecaiąc zapalenie , w niey

samey dzikie i szkodliwe robi wyrośle,
ada drugich ciał zdrowych,„możesię
stać zarazliwym.
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Widzimy komplikacye choroby *we»

nerycznóy ze szkorbuteni, NA Z

swierzbem i z wielą inaćmi %; widzimy

połączenia ospy z 'odrą,, Że skkarikynś:

z petocyami, i w tem połączeniu

epidimicznie i spólnie | napadające:

Prawda, żena szczęście 'rodzaiu ludz-

kiego, td kombinacya niezawsze nowó-

utwotzóńyimiadom imiasmatom , trwa-

+41 ciągłą daie 'bytność, ale. iednak

prodakt kombinacyi nim wygaśnie,

4ciała:do"ciała przechodzi, i w'każ:

'dem sięodradza. Powinno to nónt

bydź dowodem, że w zbićgu thioróbź

nych pićrwiastków, przez zboczne orga-

nów naszych działanie, tworzą sięja-

dy pośrednie , w skutkach i w naturze

sw oićy odpierwiastkowych mnićy wię-

cy różne. I dla Szegożby nie miały

powstawać twory nowe z powinowa-

ctwa_ zwićrzęcego, tak iak powstają

z chemicznego £
* Wa.
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Nakoniec: hypoteza t4. niech tylko

będzie domysłem, która ieśli niezupeł-
mie przekonywa, tedy iednąk na dał.

sze dociekanie zasługiwać zdaie się.

Fenomen który tćm domniemaniem tłó-
maczyć usiłuięmy, nie ulegnie dla te-

go żadnćy wątpliwości; historya albom

wiem sąma padto dokłednie oznaczyła

epoki pierwiastkowego 'choroh zarazli-

wych zjawienia , żebyśmy ieszcze otćm

wątpić mieli , że ich. przedtćm.wcale

nie było, iako to między inućmiwpo-

czątkowćm. nastaniu ospy: dowodnićy

się okaże.

o Copa

AE"ście iuż wieków upłynęto,tak

się pierwszy raz w, Afryce zjawiła, nie

znana Grekom E„Rzymianom .;Zaraza

ospy, która kolóyno z krśiu do. kraiu
przechodząc, dotądiiuż prawie cały. 30-

bie swiat podbiła. Od, pierwszego, zją-

wienia swoiego, całemu rodzajowi ludz=
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 zaziezoni zzzezadponkaw,

kiemu zniszczeniem grożąc, była przed-

miotem pilnego badania ićy natury i

dokładaćy obserwacyi Medyków, któ-
rzy natychmiast szukać zaczeli nietyl-

ko środków idy leczenia ale oraz sposo

bow uniknienia (c) « |

/Późnićysze dopiero wieki, doskona-

ląc naukę lekatską, przez wielu wiel-

kich Mężów a mianowicie przeż SYDEN-

HAMA doskońalsze leczenia tćy cho»

roby odkryły sposoby: Co do uniknie-

nia zaś ićy żarazy, prócz żwycżay-

tych śródków ostróżności, żadnego

niewynaleziońo specyfikum; chociaż

wsżystkich prawie heroicznych lekarstw

skutki wtym zamiarze wyprobowano.

Początek wieku ośmnastego, odkrył

sposob - fbezpiecznićyszego i łatwićy-

szego ićy przebycia, a te przez Zae

szezepienie, ityże samóy. Sposob ten

c
aekah

D=

(c) obacz autorow Rhazes, Sarcone, "lead."
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łagodził iey symptomata i wielką licźć .

bę od smierci ubezpieczał, zupełnie

jednak od tego dwoyga ochronić nie-

mógł. Koniec nareszte upłynionego

wieku, odkrył środek niemylny, za

pomocą którego, zupełnie się zabez-

-pieczyć możemy od ićy wpływu i ra-

żenia, a który ieźli będzie powszeź

-chnie użyty, nietylko każdego, od za

"razy ochroni, śle oraz, kładąc tamię

ićy rozmnożćniu się, nazawsze wytępić -

potrafi. Nim iednak co więcty 'powiea

my, otem co doświadczeniei przypad-

kowe odkrycie, zbawiennego w tóy mie-

rze swiatu podały, obaczmy poiakich

się błąkał drogach, rozum Medykow,

w szukaniu tego Antydotum.

Podzielili się zanaz na dwie Partye ;

Jedna z nich utrzymywała, że : ponie:

waż ospa nikogo prawie niemiia, a ka-

ż0ego |za zwyczay raz tylko dotyka,

więc musz by0ź chorobą w naturze ne.

.
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szey konieczną, którey nasiona iakby z

grzechem pierworo0nym nabyte, przez

utworzenie kiedyżkolwiek w nas choroby

ospowóy, wyrzucone by0ź powinne. Dru-

dzy uważali oną iak każdą inną choro-

bę zarazliwą, którey uchronić się mow

żemy, abyśmy tylko zarazę od siebie 60-

dalić, lub siebie 00 nicy ubezpieczyć po-

ŚPaJERG i ci się utrzymali.

„Pićrwsi, będąc tak różnego o natu-

tze ospy zdania, silić się musieli na

to, iakby początek tóy zarazy od „Ada=

ma wyprowadzić, i iakby dla.uniknie.

nia onćy, znaleźćtakie SErstwo któ-

róby w ciele naszćm, zniszczyć potra-

fiło pierwsze ióy zarodki. Dla dowie-

dzenia pićrwszego, szukali wHipokra-

żesie i Galenie wyrazów, któreby się,

do tey naciągnąć dały opinii, że: sła-

rożytnym ospa znaioma była; a ieżeli

Historya wesprzeć niechciała ich zda.

nia, o niedokładność ią obwiniali,
"©:

Cz
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mieniąc, że otem potomności donieść.

zaniedbała; własnie iakby historya zo-
stawiwszy wiadomość tylu drobnych.

szczegółów, mogła zapomnićć o klę-
„skach wielkich i powszechnych, które

okropnością swoią świat przerażały,
Dla znalezienia środka zniszczenia

w nas, uroionych ospy zarodków, prże-

rzucili wszystkie trzy Królestwa natu-

ry, rozumieląc nieraz że iuż wtem lub

owćm lekarstwie pożądanego dociekli

Antydotum. Badanie to chociaż pożą<

danym skutkićm nieuwięczone, chwó-
lebnć iednak było; gdyż nie iedno po*

żytóczne lekarstwo odkryli Medycy

szukaiąc go ze stateezną cierpliwością.

Mozeby ie byli znaleźli, gdybysię

uporczywie nietrzymali błędnego o

naturze ospy zdania, €o innego albo«

wiem szukać lekarstwa, mogącego zni-

szczyć w nós pierwsze choroby zarod-

ki, a co innego, zabezpieczyć, uzbroić,
z + 218%

tochronić ciało nasze, od wpływu ira-
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żenia obcey dla nśs trucizny, Nie-

długo się przy zdaniu konieczności 0-

spy utrzymała, ta partya, którą samą

powagą RHAzEsA, pićrwszego o ospie

Arabskiego Autora, obalić można by-

ło. Przemogło zdanie strony drugićy

że ospa iest chorobą zarazliwą tak iak '

każda inna zaraza, którćy uniknąć mo=

żemy, kiedybyśmy zarazę |00 Siebie 00-

dalić, lub siebie cd nićy ubezpieczyć po-

trafili, W nowyszch zaś czasach WERŁ-.

HOF, FREIND, SCHULTZ i wielu. in-

nych autorów, kwestyą tę, doskonale

i gruntownie rozstrzygnęli i niekoniecz-

ności ospy dowiedli.

Ze zaś zdanie pomienionty sekty

Medyków, wpłynęło do uprzedzeń o-

pinii publicznćy,i dotąd ieszcze w nicy

- tleie, będąc dziś główną przeszkodą

do upowszechnienia nowo odkrytego

środka, którego skuteczność, nie ria wy-

tępieniu wrodzonego - chcrcby nasienia ,
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ale na ochronie 00 obcćy zarazy, iest
zasądzona; przeto obaczmy, z jakich
błędów to mniemanie o fonieczności
ospy powstało, a przekonamy się że

musiało upaść: 1 ieżeli iaką ieszcze
znayduie wiarę, utracić by ią powin-
no.

RuazEs, piórwszy piszący o ospie,
w połowie szóstego, wieku, nićmiał tóy.
błędnóy o nity. opinii; owszem poznał
bydź chorobą zarazliwą,naturze nó-
szćy bynaymnićy nię konieczną; ra-
dził wszystkim żeby się ićy zarazy wy-
strzegali, zachęcając swiat doprzedsię.
wzięcia środków, któreby ią oddalić
mogły. Lecz niektórzy z Arabow wię-
rzyli w konieczność ospy; wiadomo
zaś że przechowawszy u siebie przez
wieki ciemności, naukę lekarską, po-
dali nim potem wzbogaconą taiemni-

cami Chemii (w: jehalchemii obięte-
) w które przed niemi ubogą była:

i
.
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Z tego względu znacznćy w swoim cza-

 

sie nabyli powagi; Szanowaliśmy ich

prawdy, zarówno z błędami, i ze ślepą

prawie ufnością, przyymowano przez

czas nieiaki ich zdania; do których

i mniemanie o konieczności ospy nale-

żało. lecz kiedy dziś więcey dźleko

znamy, ślepo przystawać na ich uprze-

dzenia, iuż się niegodzi,

- Dwa fenomena, źle zrozumiane , da-

ły powod niektórym z samychże Ara-

bów, do tego mylnego wniosku. Pierw-

szy, że ospa obfitemi okty wą. wyrzu-

tami i wiele z nas wylew4 ropy, po

którey obfitćm i dostatecznem wyla-

niu, zupełne odzyskuiemy zdrowie;

w przypadku zaś mnićy obfitego. lub

przeszkodzonego odehodu, rozmaitym

ulegamy wrzodom lub innym dolęgli-

wościom, «które to. choroby sami Me:

dycy - musieli składać na pozostałą

matery? ospową. „Drugi, który iest ra-Ę



30 CzĘńć

 

z

czóy Źle uczynionym wnioskićm, iąk

istotną ospy własnością, że ta żadne

go człowieka niemiia', a każdego raz

tylko w życiu dotyka,

Coo Fenomenu pićrwszego. Ten mógł

w błąd wprowadzić , bo ma pozory ma-

miące; a dotego utworzony ztąd wnio-

sek o preexystencyi materyi ospowćy,

zgadzał się z zasadami błędney pod ów=

czas teoryi medycznćy. Dzisiay zaś

to omawmienie upada, przed swiatłem

póznićyszych doświadczeńi dzisićyszóy

nauki, Prawda że w ospie wiele się

wylewa materyalnego choroby produ

ktu, że wyrzucenie onego zciała, gdy

iuż utworzony , koniecznym do ozdros

wienia iest warunkiem , że ieżeli iaką

cząstka onego w ciele pozostaje, cho-

dzić może po aim, i rozmaite sprowa+

dzać defektaz tego iedynie zródła wy»

nikaiące ; lecz czy w jedney tylko 0s<

pie, to się wydarza? wieleż- mamy

a



a
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chorob, które w ciągu trwónia swoie*

go , obfite z nas toczą materye, utwo-

rzone przez chorobę, a o żadnóy ie-

dnak nić mamy tego uprzedzenia, że iey

koniecznie uledz potrzeba; lub że ta

materya od dawnaw ciele naszem le+

żąć, potrzebowała do swoiego wyrzu+

cenia choroby. I tak, że nie wspomnę

wielu chorob - gorączkowych , która

wciągu swoim , obfite tworzą materye

potrzebuiące wyrzucenia, kiedy czło+

wiek gwałtownym poruszony gniewem,

wyrzuca przez womit żółć ostrą i ia=

dowitą, która sime metalle rozpusz

cza, czeimuż nie mówićmy że ią przed

gniewem w sobie nosił? ale się rączey

przekonywamy, że według praw orga"

nizacyi nószćy , namiętnośc gniewą

wpływaiąc szczególnie na wątrobę,

natychmiast oddział zdrowćy żółci,

wchorowitą zamienia. Gnićw lub prze-
łęknienie matki, pićrsiami dzićcie kór-
miącóy, nayzdrówsze mićko, w żabóy:

>
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cze zamieni. Jad weneryczny, wiele

tworzy w ciele naszćin materyi, którćy.

wylanie iest potrzebne , a którey ną-

tura pozbydź się usiłuie. Lecz czy-

liż to pozbycie się ciężącey materyi,

może się nazwać czyszczeniem, w sto».

sunką do zdrowego stanu ciała naszę-

go, iaki był przed chorobą? Czyliż,

suchotnik potrzebował koniecznie po

 

gwałtownóm rozegrzaniu się, bydź na-

gle oziębionym, żeby nąbywaiąc przez

to choroby płucowćy , spluwaniem ob:

fitey ropy , ciało swoje aż do ostatnie-

go tchu wyczyścił? W nabytey przez

nadużycie trunków puchlinie wodnóy,

medycy zgniłą wodę i materyą z cho-

rego wypuszczaią, która ięst tworem

udziałanym, w popsutych przez piiań-

stwo organach. Wszystkie te stany

chorowitego produkta , kiedy iuż są u-

tworzone, potrzebuią koniecznie wy:

prowadzenia , ieżeli o inną chorobę

lub e śmierć przyprawić nie maią,
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Wieleż to i z zarazliwych chorob nie

mamy takich, w których obfite się

znąós wylewają materye, a iednak nikt

nie powić, że te przed zarazą w nd-.

szóm ciele przebywały, lub że na to

koniecznie trzeba było chorować.

Czyż komu przyydzie na myśl zara

zić się umyślnie chorobą weneryczną,

zeby przez obfite ścieki, wrżody, i

wyrzuty, iakie ta choroba sprawować

zwykła, stracić kwitnące zdrowie i

ciało wprzódy czerstwe, przez nabycie

kalectwa, wyczyścić? Samą zaraza mo».

rowa, przez tak nazwane wrzody mo»

rowe, wiele popsutćy i zgniłey wy-

rzuca matecyi, a iednak nikt ieszcze

nie, przyznał ićy] konieczności; chocizs

'w ten czas kiedy pdnuie, rzadko kogę

niia, raz tylko zwyczaynie Ootyka, i wie=

łe materyi z ciała nószego wyprowadza,

Co 00 drugiego ospy charakteru, do-

brze go tylko rozważyć i osądzić na-
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leży, a błąd wniosku, który ztąd wy-

pro wadzono, natychmiast się okaże. Jad

zarazy ospowćy, tak łatwo od iednego

do drugiego przenosi się, iż w ten czas

kiedy epideinia ospy pźnuie, trudno
się tey ustrzedz temu który iey nie

miał, kogo zaś raz dotknęła ,tego drugi

raz razić niezwykła. Ztąd w porzą-

dnćm -rezonowaniu ta wypada konse-

kwencya: że gdy tdkd iest łatwoścudziela-

nia się ia0u osrowęgo, każdy, który ospy
nie nuał, dostac łóy może w ten czas,

kiedy ona pónuie; a żę często iey epidę-
mie powracaią, więc choc go raz minę-

ła Orugim razem zarazić może, t każdy

wtóy zostaie obdwić , że w ciągu życia
swoiego pręOzey ićy ulegnie niżeli się
ustrzeże. luieczczyliż to simo iest, co

powiedzićć : że człowiek każdy raz wży.
€iu ospy dostać musi. Wszystkie fałszy»

we wnioski zątą błędną poszły propo-
zYCYĄ: ieżeli bowiem koniecznie raz

*

u



 

PIERWSZA. 35

A

  

EE m NE= —

 

w życiu ospę sroskańć potrzeba, więc

oną iest natury i urodzenia człowieka

wypadkiem. i to co sięw ospie z cia-

ła naszego wylewa, musiało bydź 'na-

turze i zdrowiuciężarem, więc lepićy.
iest mićć ospę, niżeli ićy nie mićć;

przeto ospa iest nienchronną i konie-
czną chorobą. |

- Owoż iak z jednego sofizmatycznego

wniosku, wiele poszło innych równie

błędnych , których wrażenie, tak iest

mocne, że dotąd ieszcze w niektórych

utrzymuiesię przekonaniach. Dowiodł

iuż tego sławny niegdyś szczepienia

ospy „przeciwnik DE HaEN , że nie tyl-

kopóźnitysi medycy, ale sami nawet

Arabowie na tóćy postrzeglisięomyłce,

tak iakeśmy wyżey powiedzieli o Rua-

ZESTE , że ićy zupełnie uniknął. Dz

HAENEE Autorów dawnych przy wo-

dzi ś którzy. powiadają: że nie konie.

cznie „kążdy z udżi ospę mieć_powiujęn.
z
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i że nie tylkoraz, ale i częściey miec ią

może! albowiem wielu iest takich, którzy

ióy wcałóm życiu nie mieli, a wielu ina

nych , którzy idy po Owa, trzy i więcey'

razy ulegli. . (0) Późnieysze wieki,

bardzićy to ieszcze ztwierdziły , i nie-

potrzebowalibyśmy do poparcia tey:

prśwdy starożytnych świadectw, gdy-

by sńme początki przeciwnego uprze-

dzenia, starożytności nie sięgały.

* Lecz bardzićy nds ieszcze przekona

o niekonieczności tóy zarazy sposob

ióy szerzenia się i powolne z kraiu do

kraiów przeyście. Nie razem bowiem

wszystkich po cśłóy ziemi ogarnęła

imeszkańców, niektórych bardzo niedaw.

no, aińnych wcale ieszcze nietknęła.

Zjawiona w połowie wieku szóstego

w Etiopii, przeszła do Arabii i Egip-

tu, potóm do Grecyi. WRoku 7r4tym

— awosą

(2) De Haen Refutation sux Pinoculation, :,

x

j
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naypierwićy w Hiszpanii doznano, zkąd

do sąsiedzkich przeniosła się narodów,

W krajach wschodnich, wespół z. Reli-

gią Mahometańską szerzyła się; w pół:

nocne zaś późnó przyszła. W Anglii

piórwszy raz 'postrzeżono w Roku

1270. w Szwecyi przed rokiem 1578:

żadnego iednak ićy śladu historya nie

naznaczś; ztamtąd przeszłado Danii,

ztąd do Grónlandii', nie prędzćy iak

roku 1734. Amerykanie póty nieznali

tóy zarazy, póki i do nich w roku

1492  Muropeyczycy: nie przynieśli,

Mieszkańcy przylądka dobrey nadziei,

Których nieprzebyte pustynie od bliż=

szego jićy zródła oddzielały, dostali

 

 
 

61 żeglarzów  Europeyskich w: roku
r71$. Tatarowie przed rokiem 1734.

nieznali u siebie ospy , a Kałmucy do«

tąd podobno są od nićy wolnćmi. (e)

(5) Obacz Autorów Tissot, Meąd, P. Frank,

Rosenstein, Medicus,
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Wszystkie w: późnieyszych żeglugach

odkryte wyspy na oceariie południo-

wym, i wiele innych, wolnómi były

od tóy zarazy. Wszędzie żaś gdziekol-

wiek ią piórwszy raz zaniesioho , prze-

straszeni okropnością mieszkańcy, zgo-

dniei iednostaynie świadczyli, że idy

nigdy [u nich nie było, (f)Możnaż twier-

dzić że choroba, która w,siedmnastym

wieku, tyłu narodom znóną nie była,
wynika: z natury ciała ludzkiego ? i

iest'dla niego chorobą konieczną? lub

że iey nasiona od naddziadow nabyte

przez ,Jeneracye, następnym się za”

szczepiaią pokoleniom. Nie, iest to
choroba zarazliwa , z naturą ndszę ża-

Ańego koniecznego związku nie maiącń,

która ieżli się ndszych czasów tak po-

wszechną stałą, że nikomu prdwie nie

przebacza, przypisaćpotrzeba:żagęszczo:
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nóy luJności i większemu mizdzy naroda.

mi uczesnictwi.

Podobne iest nastanie i szerzenie się

innych chorób zarazliwych; naprzykład

Choroby wenerycznćy, która, z wysp

Amerykańskich „mianowicie z St. Do-

mingo , ku końcowi wieku piętnastego

przez żegluiących do Hiszpanii j przy*

wiezioną została: Żtamtąd do Francyi,

Włoch, i idnych kraiów, naypóznićy

Żaś dó północnych dostała się ; w Ro:-

syi bowiem przed panowaniem PIOTRA

WIELKIEGO prawie ńieżnaną była.

Mógłbym równie początek i nieznaczne

tozkrżewienie się Odty wyprowadzić,

którey wspólną oyGżyzną, ż wielo in*

nómi iest Afryka; lecż dla krótko:

ści opuszczam: Mamy więc kilka tu

przytoczonych chorob zarazliwych,

Gspę odrę 1  weneryczną -; które

w nowszych zjawione wiekach; z czas

semi i powoli świat zajęły; iż-nie wspo*

D
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minę piórwszy raz postrzeżonego w To-

ku 1414. we Francyi kaszlu dzikiego

czyli kokluszu (g), nieznańego przeź

starożytnych szkorbutu (h) oraz

wszystkich epok zarazy morowóy,

z którey każdą iako udzielną, i zawszę

zAfryki początkową chorobę uważać

można. Równie więc ospa, żadnego ź na-

turą naszą nić mdkoniecznego związku, iań

nie maią wszystkie inne choroby zarazli»

we; iak nie są, Old nós konieczne , śmier-

telne skutki ukąszenia psa wsciekłeś

80, gadzin, i wpływy wszelkich zarazli-

wych i truiących iadów:

Zdanie więc 0 konieczności ospy s

iako niczem niedowiedzione ,, uprze+

dzenićm nazwać można; iz tego tyl:

ko względu nas zatrudniało „że wielu

ieszcze prz ekonanie, zaięte iest tem błęd>

śdń
e

-(g) Rozenstein; Ss

'„(h) Frank.
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nem mniemanićm które tamuiąc upow- -
szechnienie: zbawiennego środka nie-
dawno na.óchronę przeciw ospie wy=
nalezżionego; stale się błędem nay-

szkodliwszym dla rodzaju ludzkiego.,
„Lecz kończmy historyą usiłowań UCZO-
nych w wynaydywaniu środków prze-
ciw rQ$pliejcnć ud,

: Jak się więc utrzymało źddnie prówao
dziwsze o naturze ośpy, żżiest "m
źdrazliwą którdy: uniknąć”moża prźez”
ustrzeżenie się wpływu zarazy; zaczęliMes''
dycy myslić o sposdbach uchtonienia się
a nawet zupełnegoićy wytępieńią. Jedni*
SzUkali* lekarstwa, którebyw osobie za- '
rażonćy. niszezyło skutki obcego iadu,
iotak* leczyłó ospę , dak Merkuryusz*
chorobę weneryczną, i takiego niezna=
eli. Drudzy radzili:'zacliowanie naya
dóżkónalszćy ostróżności w obcowaniu
%żarażonómi, a'nawet zupełnć choru-'
iących: od zdrowych oddzielenie; aby

(też
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tym sposobem , przeszkodzić kommuni<'

kścyi dalszey ospowćy zarazie, wstrzy=,

mać bieg epidemii, i „niedozwałaiąc

rózmńożenia jadu, żeby go zupełnie

wytępić. Wołali do Rządów kraiówych,

aby przez wzaiemne między sobą ukła-

dy, i policyyne urządzenia; usiłowaa:

nia onych wspierały. Mieli wpraw=

dzie za sobąprzykłady podobnych środ+

ków, skutecznie przed się  branych.

w.wiekach muióćy ieszcże oswiócj:

nych, w których Europa, zagrożonaSióitia.

tną zarazą trądu, sprowadźonego z kras

iśw wschodnich przez kruciaty s; dia.

uleczenia i wytępienia onego; nay+

troskliwsze okazała starania ;. liczono.

tamtych czasów kilkanaście tysięcy:

szpitalów , dedynie w tym  zamią-,

rze fundowafiych , żeby usunięci,od

społeczności zarażeni, znaydywali przys.

tulenie i-lekarstwa. Za takićm stara-

nióm zaginęła zupełnie choroba i.da
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naszych czasów doszło tylko nazwisko.

G) Dawnićysze przykłady, oraz sku-

teczność środków używanych przez

Policyą rządową w odparciu zarazy

morowćy, zdawały się mówić za podo-

bieństwem uskutecznienia podobnegoż

przedsięwzięcia względem zarazy ospo-

wćy. Lecz kiedy wspomnićmy natwar-

dy, a w wielu przypadkach; (miano-

wicie zarazy morowćy) okrutny czę-

stokroć w dopełnieniu przepisów rygor,

kiedy sobie wystawim że zaraza ospy

pospolicie wiek dziecinny dotyka, dla

którego troskliwość macierzyńska iedy-

ną podporą, a litość z powodu iego

cierpienia, nad inne uczucia dotkliw-

szą bywa: łatwo przekonamy się o zu-

pełnóm  niepodobieństwie wykonania

w tćy mierze, iakichkolwiek ustano-
aa Ebi

 z"* v

G) Obacz w Encyklopedii Lepra.



 

Byli i tacy, którzy po cdkryciu

szczepienia ospy ludzkićy na początku
wieku ośmnastego, radzili aby za
zniesieniem się wszystkich rządów |
Europćyskich , rozkazano wszystkira
ospę zaszczepić, którzyby iey nie od-
byli; aby nadchodzące późnićy epi-
demie ospowe;, żadnego nie znalazły, ,
któregoby dotknąć mogły, i przez to,
samo wygasły. Sposob, ten chociaż po-
dobnićyszy nad iinne do uskutecznienią,
niemałoby iednak znalazł przeszkody ;
mianowicie ztego względu, że samo
szczepienie ospy w mićy scach ludnych,
'wznieca epidemią ospową. Samo więc
walczenie z nieprzyiacie|. m, pomna-.
żałoby iego siły,

4

Wszystkie te zamysłychociaż skut.
ku śwoiego nie wzięły, są iednak do-
wodem że się g0 Jawna o niekonieczno+
ści ospy przekonano, myśląc oiey wytę-
Pieniu. Autorowie którzy się chwalebną. :
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ną w tóy mierze usilnością wsławili

są Le CAMUS, CHANVIEL, ORAUSE;

MeEpicvs, RasTr, RicHaRp, PAULET,

SARCONE, de HAEN, DIEMERBROECH,

BoERHAVE, TrssoT, LooB, JUNKER,

de la Mernie, TRALLES, Ćc.

Ostatni dziesiątek upłynionego wie

ku, przez usilnośc i. pracowite bada-

EDVARDA JENNERA odkrył nakoniec

nieznany dotąd sposob, za pomocą

którego niechybnie uniknąć możemy”

tey zarazy; rozumiem tu szczepienie

Wakcyny do którey opisania  przystę:

puię.

 



 



 

CZĘŚĆ DRUGĄ
OWałcynie i 0 iey Szczepienią
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Powiedzieliśmy wyżóy, mówiąc ę
własnościach ogólnych chorob zarazli
wych, iż iedne znich łatwićy drugie,
trudnićy się udzielają. Jednych iady

na atmosferę unięsione ummaiące dą

tego większą moc przeniknienia ciałą

naszęgo, lub wciśnienia się przez ie»

„go pory, niespodziewanie i podstępnie

nas zarażaią ; drugie zaś, w naybliż<

szem ciała dotknięciu, nieinaczćy nóę

razić mogą, chyba że w którem miey-

BCH zranioną a tok seca: wierz-
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chnią ( epidermis ). Wtakim przypad-

ku iad zarazliwy, albo niedosyć mą

mocy żeby przeniknąć potrafił zwierz-

chnią ciałą naszego powłókę. alba

dla wielkićy swoićy podzielności, ra-

czćy uleci niżeli wsiąknionym będzie.

Jeżeli zaś takie iady, znaydą wjakićm

mićysgu zranioną skórkę, wtedy od-

krytych i otwartych dotykaiąc się ną-

czyń, prędzóy organizacyą nAszą, Ta-

zić są zdolne. Który to sposob *za.
rażenia, ieżli sztuką iest naśladowany

Szczepieniem się zowie. Takowe szcze<

piemie, sztuczne czy przypadkowe,

wszelkich iadów rażenie ułatwia, i ich:

skutek przyspiesza , Oła niektórych zaś.

tak konieczną ich zarazliwości iest kon-

dycyą, iż bez niego organizacya nilszć

żemi iadami rażoną by0ź nie może.

Z rodzaju ostatnich, postrzeżona,
w Anglii chorobę wcźle nową, nay+

przód bydlęcą a przez przypadkowe

KAS
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w „przódy a teraz sztuczne szczepie-

niei ludziom się udzielić mogącą, Cho-

roba ta chociaż z natury swoiey do za+
razliwych należy, niektóretylko i nay-

mnióy złosliwe z nićmi dzieli własności:
Jest zarazliwa, nieinaczęy iednak, iak

przez zaszczepienie: tworzy w ciągu
swoiego biegu, któremu zawszeiest wier-

ną, na ciele nińszem i z naszych zdro»

wych sokow iad tćyże samćy natury,
z jakiego pochodzi; lecz to tylko
wtóm mićyscu gdzie uńs dotknęła.

Sprawuie.przez ogólne konstytlicyi n4-
szey poruszenie, gorączkę ( czasem

ledwie znączną ). Czyni taką od-

mianę w organizacyi mocą którey, ©
gdjey powtórnćgo nabycia, i od iadu
ospowego ną zawsze nas ubezpiecza;

Wolna zaś jest od wszelkich innych
własności chorob zarazliwych, iakiemi

23: powszechne płynów zepsucie, wzbu-.

rzenie gorączki gwałtownóy zapowia+

daiącóy zycia zniszczenie , wzbudze:

i
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nie wyrzutów , wrzodów , rozmaitych

scieków, i materyi zjadliwych. Ła:

godność ićy połączona z własnością

zasłony od ospy, nietak chorobą, iak

rzeczćy lekarstwem uważana bydź

moze.

Nowź chorobą, nowego wymagałą.

nazwiska, w nadaniu htórego, iak po+

spolicić, bywa w nazwaniu rzeczy przed

icy dokładnćm poznanićm, chybili po-

czątkowi; A tak loięznego i właściwe:

go oznaczenia w języku dotąd nić ma-

my. Nazwisko krowićy ospy bardzo nie

właściwe, bo się do niego łączy wyo-

brażenie symmptomatów ospy ludzkiey,

których wakcyna po większćy części

nić ma; nazywać ią przeto tymczasem

będziemy, obcem imieniem Wakcyny.

Owoż do czego w rśszych przycho-

dzimy wiekach. Przerzu ciwszy w szu-

kaniu lekarstwa, wszystkie całego

przyrodzeniatwory, znayduiemy lekare

4
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stwo w chorobić; którey lzóysze prze-
bycie broni od napaści złośliwszćty,

Lekarstwo któremu podobnego w me-

dycynie dotąd nić mimy, które ieżli

przyzwoicie i powszechnie za ochronę

użyte będzie, wymiazać W: aż do

nażwiska przyńaymauićy iednę chorobę

z liczby tak wielu innych narod ludzki

trapiących. Pićrwsży to Zaiste przy-

kład obserwaćyi nasżych, widzieć się

żasłonionym od choroby iedney prze-

byciem drugićy „bez porównania lżćy-

sżóy. Co dało powod medykom do dźl-
szego w tym wżględzie śledzenia zwie-

rżęcóy natury. Lecz zoftawmy czaso-

wi i obserwacyi głębsze tego fenome-

nu badanie, oraz podobnych przed

nami ukrytych. Da zaś o sdmćy mów»

my Wakcynie, którey nayrzetelnićyszy,

okaze: się obraz, kiedy w krótkim opie

saniu ićy odkrycia , tak stopniami .p9-

zuąwać będziemy, iak ouą postrzegał



 

 

piórwszy wynalazca KDuARD JENNER;

i drudzy po nim obserwatorowie.

Anglia , która w gorliwości 6 dobra

publiczne; wiele inych celuie natodów;

umiała pożytecznie cenić odkryte przed

śtem laty,iprzeż Matyą WoRTHLEY

MoNTaćvE podańe szczepienie ospy

ludzkiey. Za pićrwszóm ońego do+

świadożenieńn, skoro się przekonała, że

w szczepionćy ospie, żaniiast iednegó

ż siedmiu, ieden tylkoz sześciu set urnić-

ra, zaraz chwyciła się tego "śródkaz.

który ieżeli nie wszystkich ćhoriiq-

cych od śmierci zasłaniał, tak wielką

jednak ichliczbę przy życiii zachował,:

że strata dzieci w ów ćzaś ospą zara

Żonych, rie mogła iść w porównanie:

'g dawnieyszą. Teyże gorliwości Rzą«

dowóy skutkiem było, że corok'wprzys:

żwoitym cżasie, rozsyłańo po wsżyst*

" kich Prowincyach Doktorów, dla za

szczepienia "ospy 7 nie - ai ce|
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Z liczby tych był i PpuaRp JENNER,

któremu Hrabstwo Gloucester i inne

'pobliższe się mićysca dostały. |ENNER

zwyczaynym sposobem szczepiąc, po-

strzegł nad zwyczay wielu takich, któż

tym się ospa nie przyyniowała. Zdzis

Wiony, zaczął wchodzić w przyczyny

tego zdarzenia ,a gdy przed wieśniaś

kami okazół zadżiwienie; Ż prostóy

i ialca bydź mogła dowiedział się odź

powiedzi : Żenic w tćm dziwnego nie

byłó. Bo zapewne ci wszyscy do któa

rych się óśpa ludzka *ńie przyięła, mus

sieli przebydź dawnióy, tak nazwaną
u nich Ospę Krowią,o którey nie do*

pióro między nićmi było podanie, ża
ktoią przebył, ten zwycznynty ospie

iuż nie ulegał. R

Niepićrwszy Re miał tę wiadoś
ość udzieloną, lecz on był pićrwszy
któregoważność obserwacji, nad tćm
£0 słyszał EW:j PeNoey któ:

ont <TisU6 p
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ry .przez kilkoletne doświadczenia 6

prawdzie przekonać się starał, i zna.

lazlszy ią bydź nieimylną; swiatu 6-

głosił:

Co przeto z dzieł IeNNERA, Z pism

późnićyszych Obserwatorów, na konieć

własnych  wiómy doświadczeń, to

w krótkim zbiorze czy telnikowi przeż

łożymy w nadziej ; że dokładnićy szą

niżeli w pismach publicziych bydź moż

gła o wakcynie <iadomość, połączona

z jasnićyszćm wyobrażeniem chorob

zarazliwych, a mianowicie ospy; sp:4-

wią nakoniec pożądane w kraiu naszyrni

wtażenie którego skutkićm bydź po+

wińia zie wątpliwi00 Wakcyny ufność.

O Wakcynie w Śrówach,
>

WHrabstwie Gloucester, a ial się a

kazało późnićy, w miektórych „innych
„piownicyach Anglii 1 Irlandyi , gdzie

wielkie chowaią obory; krowy doy*
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ne dostaią czasem, pospólicie wiosną

na swoich wymionach pustułki małe,

czyli ; wrzodziki,. które w porze swo-

iego wypełnienia, nabierają koloru 51-

niawego, dochodząc zaś doyrzałości,

otoczone bywaią czerwonością i zapa:

lenieni poblizszych części, maiącym

fiaywiększe podobieństwo . do róży. Ję-

dna lub kilka takich piistułek przypra-

wiią bydle ólekką. gorączkę, w któ-

tey traci zwyczayną wesołość i chęć

do iedzenia; mleka iednak nie zarywa.

wytąwszy żego mnićy dale:.„ Po krót-

kim czasie, wrzodziki te; BS.w po-

Cżątkach żawieraią płyń £iprzezroczy-

sty; późnićy ropiasty i coraz. gęsciey=

szy,żaczynaią posychaćż zbrzękłość 1

zapalenie odchodzi; a krosta wyschłą,

dość „późno opada zostawniąć po sobie

bliźnę. Bydle odzyskuie zwyczayną

wesołość i iileka obfitość. Nić mó zaś
przykładu żeby. które ź A zdoóhiijć
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miało. Czasem tylkoi to z powodu roż-

drażnienia, wrzodziki zaiątrzaią się

4 obracaią w rany złośliwe ( ulcera

Phagedenica ), które się iednak przy»

"zwoitemi lekarstwy, łatwo uleczyć

daią. Choroba ta nieinaczćy inne by-

'dle zarazić może, tylko przez proste

przeniesienie iadu z wymienia na wymie

'a takowy sposob komunikacyi sńmo

doienie ułatwia. Co zaś do ićy saimowoł-

nego w doynych krowach zjawienia (tć

bowiem które niedoyne nigdy nie do-

"tyka ) różne można czynić domysły.

Które „chociaż nas do prawdziwego

bydlęcćóy tćy choroby zródła, nie do-

prowadzą, nic iednak nieuwłóczą tym

prawom przez obserwacye postrzeżo-

 

nym, które natura biegówi i skutkom,

tak w bydlęcych iak w ludzkich cia-

łach przepisała.

 Śledził IeNNER Źródła wspomnionćy
bydlęcey choroby, a znayduiąc w tym-
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. że sómym Czasie i mióyscu w którym

krowy na wakcynę chorowały, wiele

koni boleiącyh na wrzody nad kopya

towe, zwane w Weterynarskićy nauce

u Anglików the Grease, Francuzów
Javart, Włochów Giarda albo Giar90-

hi, Niemców Mauke, Hornkłuft, Kron-

geschwur, (k) od których opatrywa-
nia chłopcy, zarówno z dziewczętami
do doienia krów użyci, według domy-
słu JENNERA, mogli przenieść materyą
zaraźliwą na rękach nieoczyszczónych

z koni, na wymiona krowie.j TA że mo-

gła w nich zrobić wakcynę, iak i
„Ez

 

(£) Niezgadzaią się weterinaryusze w tłoma«
czeniu tych wyrażów. I dla tego podobnotena

zwisła nieićden ale więcóy gatunków wrzodów

końskich oznaczaią. Zezaś dzisiay nie z tego
Źródła wyprowadzamy początek wakcyny,
przeto ta niedokładność iuż nas niezatru=
dnia.
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w simychchłopach ieżeliktóry miał zra-

nioną rękę coś podobnego sprawować

zdawała się, mniemał JENNER. Lecz ten

domysł aniprzez własne iego naJAKUBLĘ

CoLE'i ABRAHAMIERiopiroRT czynione

doświadczenia, ani w poznićyszych proś

bach WoaobwiLLA,- PAERSONA i "ina

nych, którzy użyciemniatęnyi końskióy

wakcynę w krówach utworzyć usiłowali,;

potwierdzenia,nieznalazł, W lrlandyi,
gdzie rówiie od.niepamiętnych cza:

sów wakcynę zraią, i „gdzie nigdy

chłopcówdo doieńia krów nieużywA-

ią, przypisuią. ióy początek. ukąszeniu

nieiakiegoś insektu. 'PEaRśoN iest tego

zdania, że ta choroba, ż szczególnćy

krów doynych konstytucyi, połączonćy

z konstytucyą czasu i pory roku, wy-

pływa;- zwłaszcza że pospolicie zdas

rzać się zwykła na wiosnę. Która to

pora, iakwiadomo, naywięcey gkoryń

wysypkowychprzyczynia. ©
HTE
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© Jakożkolwiek ciemne iest pićrwiast-

ikowe tey choroby Źródło, tyle iednak

mpewnością o niey'powiedzićć: może-

-my, że iest chorobąraczćy endemiczną,

'a.niżeli epidemiczną.'£natury swo-

iey zaraźliwą 'przez szczepienie, alenad

wszystkie nayłagodnieyszą.Którą nie

należy uważać iakoby byłą zchorobzwy-

ćzaynie zaraząbydlęcą zwanych. Gdyż

ani tak złośliwź, ani siętym sposobem

szerzy , ani całych nie napada obór;

łagodnym zaś skutkiem swoim, od'zwy-

Czaynych i prawie zawsze zabóyczych

symptomatów. zarazy bydłęcey, tak dóle-

Kko się różni , że nawet na imie zara-

-zy nie zasługuie, A

Ważnićyszą było rzeczą, obok dó-
świądczenia. skutkow Wakcyny na lu-

dziach Ę wyśledzić i czyliby gdzie ine

dziey. krowy na tężsamą nie chorowa-

ły Wakcynę. Jakoż staraniem JESNERA

DoLANDĄ, WoopwiLLAa 4 szczególnie
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PeARsONA, Odkryto Że w jnnych ie-

szcze Prowincyach Anglii, krowy tyma

samym ulegaią wyrzutom , iako tą:

JW Dewonschire, Dorsetshire , Hąmp-

sbire, Somersetshire , Stafordshire, i

Licestershire. QCo się tycze wynale-

zienia tey choroby. bydlęcey na len-

dzie Europy, są niektóre wprawdzie

lecz mnićy pewne tradycye. D. Nis-

SEN iak pisze DE CaRRo miał ią znać

i widzieć w Xięstwie Holsztyńskim. D.

MosBEscHi w państwie Weneckim. D.

Sacco w Lombardyi, Powiadaią że ią

we Francyi i Hiszpanii iuż postrzeżo-

mo (Ż). W kraju naszym zdawało się

niektórym obywatelom, że cóś podo-

bnego ną bydle tutęyszćm postrzegali.

Lecz za powzięciem dokładnićyszćy o

Wakcynie wiadomości, przywidzenia

swQiego odstąpili. Jakoż dotąd inne-

go ieszcze nie możemy mićć o Wakcy”

 

(2) Nicolas Chauyot Diss:
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nie„przekonania , tylko że iako choro».

ba "hy dlęcai, niektórym Prowincyom

Angliii Irlandyi jest właściwa.

Po takićm opisaniu nowćy Abaschy.

bydlęcóy , zasadzonóm na świadectwie.

uczonych, którzy ią na mieyscu obser-

wowali, rozumiem, że ióy nikt zarów=

no brać.nie będzie z tómi chorobami.

bydlęcómi, które pod imieniem zarqzy

bydlęcćy znamy. Wolni od tego błędu

przystąpmy do poznania Wakcyny w lu-

dziach, a ząpewne nie zrobićemy sobie

tego zarzutu, żeby Wakcyna kiedyż-

kolwiek miała nas zrebić uległemi ZG-

razie bydlęcćy.

Wakcyna w £udziach.

Nabytą przypadkowem  zaszczepie-

niem od krów Wakcyna, iak było w An-

glii, przez doienie; obsiadać zwykła

same ręce w tylu mieyscach, w ilu

bydź mogło lekkie zranienie , i do ia«

kich mógł się rozciągnąć iad z pustu-



 

  

ły krówićy wypuszczony (m). Ta spra<

wnie naprzód lekkie tóy ranki zaognie<

nie, potóm robi pęcherzyk. wypełniony

płynem przezroczystym, podobny do

pęcherzyka po sparzeniu się. Pustuła

tą iest w brzegach swoich wydatnićys

szą, środek zaś ićy wpadły, nabićrae.

iący'pózatóyskotyca siniawego,

w tym okresie te wrzodziki prędko

idą do 'suppuracyi czyliropienia

wzruszaiąc mniey 'więcey całą konsty-

tucyą człowieka. Puls się staie pręd-

szym, chory cziie ociążałość, drożdź

i palenie na przemian, ból w krzyżu i

członkach , stratę apetytu; skłonność

do womitów. Głowa w tey gorączce

 

m óznićysze Woodwill doświadczenia ,

których pod. ręką nićmim, miały okazać że

Wakcyna z wymion krowich prosto wzięta ,

bezzakłucia sńmóm pomaziniem zaraża, i

dohićro w ludziach tę nabywa własność, że

bez zranienia wierzchniey skoreczki nie razi,

u
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cierpi „a czasem i lekkie maniie NM

ią. Wszystkie te iednak symptomata,

nie zawsze w jednostaynym stopniu,

trwać zwykły, dzień ieden, półtora,

a czasem aż do.eztórech ; „zostawnuią

ieszcze po sobie iątrzące się, pustuły ,

które przez złe obeyście się wrany /zło-

śliwć(ulceraą Phagedenica) przeyść mo-

gą: Oprócz. tego, chorzy czasem do=

znaią,lekkiego cierpienia na wargach,

nozdrzach, powiekach i innych czę-
ściach delikatnićyszych; które iednak
ztąd oczewiściepochodzi, żechorómi
rękoma tych częścinieostróżniesię

dotykaią, Raz tylko ieden, postrzegł

JENNER ( 2 któregoto opisanie Wakcy-

ny przypadkowóy iest wyięte ), żesię
po przebytóy Wakcynowćy. gorączce ,
ma edłym ciele okazała wysypka „ dro-

bną, czerwoną jitąk prędko niknąca.»
że iey nie mógł nalezycie zadetermi-

nować, ani też się upewnić czyli mia-

ła lub nie miała z Wakcyną związku.
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Tu byłoby mićysce, po opisaniu

Wakcyny w krowach, i Wakcyny w lu-

dziach przypadkowie nabytćy, opisać

Wakcynę sztucznóm sprawioną szcze:

pieniem. lecz że o tem niżey nim mó-

wić wypadnie, gdzie samą operacyą

szczepienia opisywać będziemy, więc

tylko tyle o Wakcynie szczepionćy

namieniam, że dla tego samego ze

sztuką iest udziałaną, i z uwagą pro-

wadzoną, chociaż podobne  wznieci

symptomata iako i przypadkowa, ałe

nierównie iest łagodniesza i do prze.

bycia łatwieyszą. Uwalnia zatóm cho-

regó od tych przykrości, które nie

tak ićy, iako raczóy mnićy ostróżne-

go obeyścia się i twardego szczepie-

nia przypadkowego są skutkiem. Przy

stąpmy teraz do opisania ióy postępku,

orąz tak prędkiego po całym świecie

upowszechnienią,
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Gdy iuż JENNeR doprowadził obser-

wącye swoie do tego stopnia pewności,

iż wątpić nie mógł o dokroczynnych

Wakcyny skutkąch , wydał w roku 1798.

Dziełą, (x) w którym objawiaiąc świa:

tu swóy wynalazek , następuiące trzy

propozycye dowiodł,

imo. Ze Włakcyna nieinączey zara-

ża tylko przez zaszczepienie, a zatóm

mimo woli ndszóy dotknąć nds nie

może. :

ado. Ze chorobd którą Wakcyną

sprawuie, iest baró0zo lekka i niczem

choremu nie grożącd.

gtio, Ze nqąleżyciei zupełnie prze»

byta, niezawodnie q0 Ospy ochrania,

 

(n) Dzieło to z Angielskiego na Łaciński

język iest tłómaczone przez D. Careno. Dis.

quisitio de causis et effectibus variolarum vac-

cinarum Śxc.
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"Wszyskie trzy propozycye iawnie są

dowiedzione w doświadezeniach JEN:

o

AERA. Trzeciey propózycyi dowody

w tych doświadczeniach,nie mogły ie-

szcze mićć tóy dawności iakićybyżą-
dano. Aleteż oprócz dego uręczenia,

polega iey pewność na «igre wiesnią-

ków,„ którzy od niepamiętnych czasów

to. u siebie maią podanie , że Wakcy-

naa od ospy broni; a zatćm iey ochrona,

w póznićyszym wieku człowieka, :nie

po ulegać wątpliwości,

Jeżeli bowiem w prostych i szczć-

rych opowiadaniach pićrw sze dwić pro-

pozycye przez wieśniaków uręczonć ,

prawdziwómi się okazały: wątpić nie

mógł JENNER 0 trzecićy. Zwłaszcza że

ta w kilkoletnichiego doświadczeniach,

żadnóm zdarzeniem. zaprzeczoną nie

była. Co się zaś tycze dawnościWaka

cyny,o tćy tak pisze JENNER: ;, Qua

„ tempore Variole vaccine primó coma



 

„ paruerint,ignoratur. Senioreś no-

» stri villici; hunc. morbum sua jam

,„, juveritutenoverarńt , et eqdem qui

,,bus nunę..stipatur simptomata ha-

Rbuisse recordantur ;ko nexum. „tamen

4 inter, variolaś waccinaś,, et variolo>'

% sum morbuni, riescire videntur. Ve-

„, rosimileestsł $vulgatse jam variola-

„rum insitioni, hoc inventum deberi,,

Niewiadomo kiedy. się noypićrwicy kro-

wia ospi okazała; starzy wieśniacy ndsż

w.młodości swoidy zndli te chorobę„i
przypomiacią sobie, żeteż sdmć w ten
czas sprawowała Ssymptoma , które teraz

widzą ; z0die sz iednak że. nie znali zwią

zku iaki międzyospą i Wakcyną zacho-
dzi. Jest podobieństwo. 00 prdwdy, | że po-

żńanie skutków krowićy ospy w ten czas

nastąpiłó, kiedy szczepienie'ergk dskacy

WAMElAG SOA" 0 YWGEDIERÓW TEL wać

EIAJEGIEE i zGiOwGieniem
szczepienia ospy ludzkićy, wieśniacy
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mniey postrzegali własności o chrania-

iącey wakcyny, tedy po upowszechnie.

niu tego sposobu skutek wakcyny, tak

im sdmym, iako i Doktorom szczepią:

cym bardzióy mógł wpadać w oczy,
Gdyż za każdćm uchybieniem ospy

szczepionćy, śledzono przyczyny dlą

czego się nie przyięła.lakoż z tych star=

szych wieśniaków o których mówi JEN=

NER że wakcynę w dziecinstwie znóli,

wielu było którzy ią sami w tym wieku

dziecinnym odbyli.A chociażiw późnićy«

szym ciągu życia swoiego i ha szcze»

pioną i na przypadkową ospę często

narażani bywali iednak tóy nie dosta=

li (o). To co do dawności ićy skut=

"ku; względem zaś tego przeciągu

czasu, w którym JENNER pod swoiem

okiem tego doświadczał, iako 1 wzglę«

dem lat póznićyszych, w których milie

ŻŁ z
 

£

(o) Jennex Disquisitio zc.
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onowe pod okiem uczonych robiono

doswiadczenia, wakcyna we wszyst-

kich trzech propozycyach bynaymnićy

skutku nie zaprzeczyła.

Po wyyściu tego dzieła z druku, Dr.

„WoopwiLLE mśiący od diwnaąw Lone

dynie Dyrekcyą Instytutu szczepienia

ospy ludzkićy, miał tem samćm nay-

większąsposobność doświadczania wak»

cyny. Nieznayduiąc zaś około 'Lon-

dynu krów na wakcynę choruiących,

usiłował onę w nich utworzyć, przez

zaszcepienie im materyi wziętey z wrzo»

dów końskich wyżćy pomienionych, tak

nazwanych /avart. Lecz było to bezsku-

tecznym. Podobnież P. CoLEMAN Pro-

fessor szkoły Weterynarskićy w Lon-

dynie, także w tym celu zaszczepiał kro-

wom materyą końską, ale ztąd wakcy-

ny nie otrzymał. Nakoniec zjawiła się

sama przez się w oborach około Lon-

dynu będących, i dała sposobność



 

 

WoobwiLLowii PeaRsoNowi, powtarza:

nia doświadczeń JENNERA. ch

WoobwitnE do miesiąca Maja toku

1799: iuż miał 600. przykładów szeże:

pionóy przeż siebie wakcyny, "Z któż

rych 400. ósobom po przebytćy wakcyż

nieszczepił dla proby ospę iudzką,
która się żadnóy mieprżyięła. Późniey
do1000, i więcóypodobnych robiłdo
świadczeń, „wsżystkie Ż e

skutkiem. > RÓŻE "

Wtymże Roku GRZEGORZ PAgnsoNiwy-

dał pismo w którćm odkrywa wakcynę

w„janych Prowińcyach Anglii któreś-

my, wyżćy. spominieli znaną.  Śtwier-

dza iey dźwność, opiniąw tych

kraiach przyjętą, a w swoich doświad-

czeniach równie skuteczną, itrzem proż

„pożycyom JENNEŃA zupełnie odpowiaa

„daiącj znayduie. Nadto ieszcze pićrw=

szy. postrzega, na co się potóm JeNyen
8 44344 *

| wszyscy inui zgodzili, że esoby waka
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cytowana,„nie tylko ospie, ale i sa-

mćy nawet wakcynie drugi raż nie ule-

ga. Dodaię i to, że wakcyna nie ścią-

ga na nikogo żadnych defektów ubo:

cznych; ani tworzy choroby, lubprzy-

Spiesza, do których kto z konstytucyi

Albo stanu zdrowia, skłonnym bydź

może. Słowem że smiało ią szczepić

można słabym i delikitnym osobom,

tudzież kobietom  brzemiennym ke.

(0). śe R
© Z upływaiącym rokiem 1499. ufor-

*mowany został przeż subskrypcyą w
Londynie Instytut dla doświadczenia, ue

trzymania, i zaprowadzeńia powszechńe-

'gotóywakcyny, który w taki sposob ue

rządzony został, iakiego tylko żądać mo-

żna w zamiarze nay dokładnićyszćy obser-

Bodo 2

 

_(p) Pearson: Uńtersuch; ueb: di Geschichte

der kuhpockeja
£+ -
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wacyi (q). W tym instytucie nie iuż

 

 
 

 

stu, ale tysiącom dzieci szczepić zd-

częto. A dla przeswiadczenia się o sku

teczrności, szczepiono po nióy ospę

która się do żadnego z wakcynowa-

nych nieprzyymowała. Skutek głośny

dobroczynnóćy wakcyny, wkrótce zaa

palił gorliwością cńły narod Angiel-

ski i Rządu uwagę na siebie obrócił.

Xiąże D'YoRck dzieciom woyskowymi,

Admiralicya zaś dzieciom maytków,

wakcynę szczepić rozkazała; we wszysts

"kich zaś Prowincyach wielkićy Brytanii,

-szczepićnie wakcyny Doktorom z rzą-

du zalecono. Osoby pićrwszey rangi

swoim przykładem zachęcały rodziców;

-Łłak iż na początku 18orgo. roku, li-

- czono iuż w Anglii 60,000. wakcyno-

wanych, Z tych było 10,000. którym

wena a

(q) Obacz w dziełe P. de Carro 0 wakcy-

nie, szczeguły tego Instytutu,
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Po przebytćy wakcynie ospę szczepio-
no, innych zaś rozmaitemi sposoba-
Mi na, zarazę narażono. Po czóm
we wszystkich probach; skutki wakcy-
ny pomyślne się okazały,

_ Gdy iuż cńły narod Angielski prze-
ięty usilnością rożkrżewienia onćy, po
całym kraiu żaprowadził, przeniosł ią
potóm do osad Indyyskich , i stanów
żjedqoczónych Ameryki; w których
JEFFERSON naytroskliwićy po Wiladelfi
rozsżerża, oraż przysłanćy od niepodbi-
tych Amerykanów Delegacyi, nowego
wynalazku udzićla.

Do Lądu Europy, rozsyłać zaczęli
wakcynę JENNER, PEARSON i WooDwiL-
ŁE; prżeż których dostała się do Nie
miec, Włoch,Hiszpanii, Stambułu śe.
Frahcya, która niegdyś zpoźniła wpro-
wadżenie do siebie szczepienia ospy
ludzkićy, lekce ważąc Angielski wy-

Fa
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nalażek;- dziś pomimo zaciętćy z tymt

narodem woyńy, wysyła do Londynu

Dra: AuBERTA ż Instytutu  narodowe=

go, dla powzięcia dokładnćy wiademo+

ści i sprowadzenia sławnego Woob=

WILLA. Ten przybywsży do Paryża, wake

  

 

cynę w.stolicy: tey zaprowadza, Formu+

ie. się w Patyżzu Komitęt wakcynowy.

centralny; któryj nieprzestaiąc, na do-

wiedzionym ićy użytku w Anglii, z za-

łecenia"Rządu; wszystkie powtarża do-

świadczenia, i w tysiącznych probach,

jakie tylko ludność wielkiego miasta ,

- gorliwość tylu uczonych. podadź mo-

że; > zgodność twięrdzeń,

JENNERA.. i PEAR30NA: - ŻO wakcyna

nie zaraża, iak przeż szczepienie , że

w skutkąch swoich iest bardzo łagodną ,

i niezawod. nie broni 00.OSpY.. Urżędo-

„wne ze strony Komiteta raporta, prze-

konyw:nią Rząd FEFrancuzki o wielkim

dla ludzkości. pożytku, jaki z upo»

wszcchnienia tego sposobu wyniknie.

kw
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Rząd też nie zaniedbał, szezępienia

wakcyny: po. całym kraiu zalecić, któ-

 

re we„wszystkich Prowincyąch ,nie.

tylko z gorliwością,k ale 2 taką rozWax

54. ), dokładnością jest wykonywane,

iakióy tylko w rzeczach fizycznych

żądać można. Wkrótce zatóm, nietyl-

ko się liczba osob wakcypowanych, ńle

razem z nićmi, liczba dowodów, wy-

swićcających skuteczność wakcyny,

tak pamnożyła, iiż żadeniluż niepowinien

wątpić że wakcyna w nayniewinnidyszy

ż naypewnióyszy sposob 00 "PE "RARE.

go BATE czyni of

=" czasem, „szczepią. „Wakcyną

PRANCE$co- PIGUEŁUEMMHiszpanii,
OpIER w Genewie. de Cano W ,Wie-

dniu, inni we wszystkich Prowincyach

mar. NiemipekiópeHanowerze, „Pru,

Wórój: Feancya ada „RaiE: i"Ta
Zaś z tam tąd „do Islandii iGroen'a qdzi
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dostała się, Wszedzie ponawiaią do-
świadczenia i Kontrpróby , wszędzie
wcelu własnego przekonania się, czy
nią praktyki z naywiększą dokła-
dnością, a w ogólnym ich zbiorze

śledzą prawdy trzech twierdzeń JEN-

NERĄ. Wszędzie się nieszkodliwość i
skuteczność wakcyny , pomimo mo»

cnych przeciwników, potwićrdziła i u.
trzymała. |

W tymże roku 1g0T, zaprowa:
dzoną do Moskwy przęz tamecznych
Doktorów czasu Koroqnacyi NAYIĄ-
SNIEYSZEGO JMPERATORA, scią-
gnęła na siebie uwągę NAYIASNIEY-

SZEY JMPERATOROWEY MATKI;
którą zaleciła przewieść wakcynę do

Petersburga w dziecku maiącym ią

zaszczępioną, Chociaż inż zaprowa-

dzoną znalazła staraniem JP. Dra:
i Konsyliarzą Stanu WŁYKARDĄ, S4-

mó  iednak nadobrotliwiey do roze
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krzewienia chcąc się przyczynić, dl4

ocalenia i ludności poddanych, pod

Sworu NaywYższym dozorem szcze:

pić kazała w szpitalu podrzudków, i

wnim Jnstytut wakeynowy ku dobru

całego JmpERium założyła, A tak gdy

z wielu mićysc zagranicznych, stara-

niem różnych członków Fakultetu tu.

tćyszego, sprowadzana materya, przy=

iąć się nie chciała, przysłana potóm

z Petersburga na dniu 1rtym Apryla

180% roku szczęsliwie się unds przy-

ięła, iakeśmyo tem w pismach Pu-

blicznych « donosili. Obserwacye tu-

tóyszego Fakultetu, z równą czynione
dokładnością, w niczóm _niezaprze-

czaią tym, które po innych kraiach

robione były. Jesteśmy przekonani o

skuteczności i użyteczności wakcyny,

nie tylko z powagi Autorów i kraiów

6udzych, ałe też x własnych doświad-

czeń już tysiącami liczonych, a któ-

rych eo do upowszechnienia tego spo»
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sobu iuz by więcćy bydź mogło, gdy*

by zbyt trwożliwa w tym nowym wy+

nalazku wielu Rodziców ufność, pożą-

danego wakcyny postępku, niezpóźnia»

ła. Winienem iednak w tóm mićyscu

oddadź .sprawiedliwość gorliwości i

oświeceniu wielu Obywatelów na lis.

cie moiey wakcynacyi będących, którzy

z doyrzałą rozwagą, wcześnićy nad

ianych, po wziąwszy do wakcyny ufność,

dopuścili ićy szczepienia ną własnych

dzieciach, lub krewnych, Daiąc zaś.

przez to przykład pochopny dla dru*

gich, stali się tem- samóćm narzędziem

iey rozkrzewienia w kraiu naszym;

iako to: JWW. MoRYkoNiowie P. W: L,

JW- GRazowsgi K. W. L. JWW.. Kore
SAKOWSCY u „W. u. JW. Kosa kOWSKĄ

W. W. JWW. SrRaszewrczowie M. U. *

WW. HonNowscy $. 0. -WW, Koma:

ROWIE. Połk:.W;, z „WaweęzęckicH „Sy

WIERSKA "Sowiet: WW. ZeRoMscy Łow:

JW. BaLissi A, 8. G, JWW.RąDzie
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szewscy M. 8. 'JWW. Pocrstowie O;
W. L.*'JW, OBucHowicz K. M. ww.

OsucnowIczowiE Sęd: i WW, OBucHo*

wiczowie ©h: N,JWW. RozwapowscY

R. K. N, WW. BRocHoccy Szam: JW,

PrŁsucki Podk: ;

"JWW, 'Monykonrowie P. W. I.

udzielając tego dobrodzi ćystwa- pod-

danym swoim, zachęcali ich osobiś*

cie przez wystawienie im przykładu

w osobie JW.  MaRvi GRazowskiEt

K. W, L. A gdy ich zaufanie zyskali;

wtedy szczepienie wakcyny po wszyet«

 

kich wsiach rozkrzewiali, tak iż na-

Stepana potem epidemia ospy, oszczę-

dzaiąc wsie JWW. 'MoRYxoNICH przeź

wakcynę zabezpieczone ; ndylepszyrń

dla prostego ludu były dowodem, że

R;2$e5 wakóyny od ospy 6chra-

"Toż samo. uczynili FWw. MóRY-

RONTOWIEG. W. P. WW. HoRNóWscY

O. WW. ZEnomscy Łow: JW: Prz.

*
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sycki Podk: JW. OsBucHowicz K. M.

i JWW. ORucHowiczowiE Sędź: i WW.

OsBucHowIcz owIE Chorą: N.

Ta iest krótki historyń odkrycia Wa-

kcyny i upowszechnienia ićy po całyną

świecie, w którym przez dwuletni przes

ciąg, wszystkim kraiom poznać się dała.

Wszędzie była przedmiotem gorliwych

dla dobra ludzkości Mężów , wszędzie

nwagę rządów na siebie ściągała. We

wszystkich głównieyszych Europy mia+

stach uformowane Instytuta wprzódy

dla iey doświadczenią i doskonałego

poznania, teraz zaś dlą4 utrzymania i

upowszechnienia tak zbawiennego wy-

nalazku. Autorow, którzy o Wakcy«

nie w różnych językach pisali, żadną

podobno nowość, ani Żadne uczone

zagadnienie tyle nie liczy w tak krót-

kim czasie, ile materya wynalazku i

użycia Wakcyny. W tem atoli odkry-

ciu nowość , iąk pospolicie bywa, wiele

doznała sprzeczności. Nie mogła ra«
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zem zyskać ani powszechnego opinii

publiczney zdania, ani ogólnegą prze-

konania uczonych. W piórwszym rą-
zie walczyć musiała z uprzedzeniem,
W drugićm pozyskała otwartym boiem,

tę przewagę, iaką w rzeczach fizycz-

nych , zawsze mićć będzie doświadcze-

pie nad rezonowaniem rozumu. Teie-

duak sprzeczności czyli z opinii publi-

cznćy, czy z zarzutów uczonych wyni-

kaiące, potrzebne były, do wyświece-

nia prawdziwćy użyteczności nowego

wynalazku. Sami nawet Wakcyna nie

razem odkryła wszystkie własności.
Mędycyną zaś mimo tak licznych do-
świadczeń, iakich w tak krótkim czasie,

w innych materyach mićć nie może,

dosyć, późno iednak niektóre z nich

poznać dała.

Z troiakiego względu uważać potrze-

ba ten opor iakiego Wakcyna doznała,

nim cśły świat za sobą pociągnąć mo;



 

gła. asmo Liczne doświadczęnia pa

cdłey Europie, przez wielu uczonych

robione, niektóre własności Wakcyny

wyświecały, o których w początko-

wych pismach wzmianki 4ie było. Si-

ma zaś ićy skuteczność, chociaż zaw

sze sprawdzoną, wyrdzniey co do cza-

su i sposobu działania, określoną zostą+

ła. Poki więc to nienastąpiło, zgodzić

się nie mógli uczeni w swoich o Wak-

cynie zdaniach; które z wielu miar y

do zupełnego rzeczy wyjaśnienia zA-

wieszać musieli. To więc pierwszeinay-

ważnićysze źródło wątpliwości. 200. Nie.

którzy z uczonych niewidząc podobne-

go w Medycynie przykładu,: uniknie-

nia choroby iednćy przez nabycie dru-

giey, a to ieszcze bydlęcćy ; nieznay-
duiąc do tego analogii między iedną i

drugą ; niechcieli. pozwolić. na, użycie

takiego.środka 3 za którego skutkiem a

A zezonowaniu a priori, żadne r nawet
*
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podobieństwo do prawdy nie mówiło;

Sami «więc niedoświadezaiąc, nowego

wynalazku, stawali przeciw niemu z Fi-

lozoficznemi zarzutami, które iednak

samóćm doświadczeniem prędzey zbite

zostały , niżeli przeczytane bydź, mo*

gły. To iest Arugie zródło oporu; o któ-

rym rozumieć należy, że. w tym tylko

zamiarze ze strony przeciw ników Wak=

cyny był, czyniony, aby dadź powod

iey stronnikom, do rozmaitego do.

świadczeń powtarzania , a tem samóm

do lepszego wyiaśnienia rzeczy,ciły

narod ludzki obchodzącćy. ztio. Prze-

szkody iakich zwyczaynie w swoićm

upowszechnieniu doznają wynalazki,

ze strony uprzedzeń i przesądów. opi-

nii powszechaćy trzecim, Old Wakcyny

byty zródłem oporu. Wiadomo zaś że

zarzuty ztąd wypływaiące.» (do czasu

tylko prawdzie szkodzić „mogą. Zało-

wać iedak. i tego czasu potrzeba,
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kiedy opóźnienie użycia prawd poży:

tecznych, własną i wielką opłacać muż

siómy stratą,

| Źtroiakiego więc źródła wypływały
liczne ptzeciw Wakcynie zarzuty, z któż

tych się żaden rie utrzymał, Niemyle

ność i dobroczynność ićy skutków , iak

złoto w ogniu czystóćmi się bydź okaza-

ły. Przóchodziła oną tę kolćy sprzeż

czności jo wielu kraiach , do których

wcześńićy zaprowadzoną została: Inne

narody do których późniey zaniesioną;

korzystały że światła poprzedniczych

doświadczeń, a tem samćm w sądzeniu

o niey wielu uniknęły błędów i prędzey

szczepienie powszechne przyięły: U nas

iesżcze iest rzeczą nową, i iak się zda

ie, tą sśmą koleią sprzeczności zagroś

żoną. Wiele cierpi zarzutów takich;

ż których się gdzie indzięy już oczyż

Ściła. Aby więc te na próżno niespoó+

zniały tak zbawiennsgo wynalazkuj
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którego użycie dosyć długiey doznałó

, przewłoki; korzystaymy z doświadczeń

ihnych narodow. Wszakże w tzeczach

ogólnie rodzay ludzki obchodzących,

doświadcżzenia jednego natodu, bywa-

ią przestrogą dla drugiego. Obaczmy
więc w dalszćmi opisaniu woyny Wake
cynowćy, iakich doznawała sprzecznoa
ści w swoićm upowszechnieniu;: za-

czynaiąc od tych iako nayważniey-

szych, które 2 niedostatecznego sdmóy

Wakcyny poznania wynikały. O tamtych
albowiem dosyć będzie tylko namienić,

Powiedzieliśmywyżćy, że w późnićy-

sżych doświadczeniach PEARSON odkrył

nam własność  Wakcyny nieznaną
w dziełach JENNERA, broniącą od poż
wtórnego ićyże simćy nabycia; oraz
taką w ićy postrzegł łagodność, że oso»
bom delikatnym, i chorowitym bez
obawy szczepioną bydź może. W tych

- doświadczeniach, zyskiwała Wakcyna.
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ha swoićy wziętości , którey póznićy

nawet nigdzie nie 'straciła. Niektóre

jednak okoliczności w praktyce Wakcy=

nowćy, przed dostatecznym ich wyia*

Śnieniem , powziętą o niey opinią mo-

cno zachwiały, a przynaymnićy opo-

zniały. postępek , lako w następnym pa-

xagrafie widzieć będziemy.

„ł W początkowych doświadczeniach,

ani ićy wszystkie istotne i przypadko-

we charaktery, ani bieg normalny i te

wszystkie odmiany , idkich Wakcyno-

wany doświadczać powinien lub niepo-

winien, dokładnie ieszcze okrćślonć

nie były. Niewiadomo było iak wiele

dni potrzebnie Wakcyna, do sprawie»

nia pożądanego skutku. Nieznano ie-

szeze fałszywey Wakcyny, która wzglę-

dei skutku ochrony , tak się m4 do

prawdziwey, ińx się mAospa wietrzna

do istotnóćy. /Okazały się przy. Wakcy-

niej wysypki o których w pogzątkach
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niewiedziano, iak sądzić. Ospa też
wietrzna, od którey Wakcyna nie bro»
ni, pozorróm swoićm do naturalney",
podobieństwem, w obserwacyach mnićy:
uważnych, wiele podeyrzenia niespra-
wiedliwego na Wakcynę rzuciła.  Za-'
stanowićmy się nad każdym z tych
zarzutów w szezególności, i zaczniymy
od wysypek, gdyż te pićrwszym były
trwożącym symptomatem.

Naimieniliśmy w opisaniu Wakcyny,
Że JENNER raz w nićy postrzegał nić-
iakąś ogólną po cdłóm ciele, a miano-
wicie na ramionach wysypkę, która
mało co nad powićrzchnią ciała wy-
niesiona, w plamach czerwonych nie
długo stałą, i w krótce potóm znikła.
"Mówi JENNER, że Widząc takićy wysyp"
ki ten ieden tyłko przykład , nie wie-
dział czy go Wakcynie , czy ubocznym
przypisać okolicznościom. W obserwa-
cyach WoopwiLLAate Wysypki bardzo

G
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się często okazywały, a późnićy i w ine

nych mieyscach Medycy obok Wakcy=

ny wysypkę postrzegli. Co iednak w tey

-obserwacyi było szczególnego iest to,

że w jednych mićyscach bardzo się

Medycy na te nowe symptoma skarżyli,

aw innych wcale go nawet nie po-

strzegano. I tak sńm JENNER który cią-

"gle szczepieniem Wakcyny się zatrude

niał, mocno był zdziwiony, kiedy u-

słyszał ; 'ze: w Wakcynie WoopDwiLELĄ

częste się zdarzały iawieś wysypki;

których on w swoićy praktyce nie po-

strzegał. To sńmo było u innych Me-

dyków na lądzie Kuropy. Jedni opisuiąc

«woie wakcynowe obserwacye, częste

przywodzą przykłady postrzeganey wy-

sypki. Drudzy pomimo równóy dokła-

„dności, z jaką nad swoićm zastanawiali się

szczepieniem, powiadają że w osobach

przez nich wakcynowanych żadne

„się nigdy nie zdarzyły wysypki, Do-
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* dadź tu ieszcze i to potrzeba, żesię
w jóy opisaniu nieżgadzali Autorowie,
gdyż w'sdmćy rzeczy łudziła ich, r6ż=
fnaitą postacią. Po ztiesieniu się więc
Medyków z sobą,zróżnych stron i kra-
iów, pokazało się, że istotnie przy
wakeynie okazuje się w samóm ity-
ttwariu iakaś wysypka, dle nie wsżęż
dzie i nie żawsze, | |

W dociekaniu przyczyn tak dziwa-
cznego sympłomatu, padd naypićrwóy

podeyrzenie na gatunek materyi wak- -
cynowanćy. Zaczęli Dóktorowie każdy
z osóbna dochodzić źródła swojóy fma-
teryi, któróy pierwszćmi rozdawcami
byli JENNER, WoobwiŁLĘ i PEARSOK.
Czytaiączaś w późnieyszych obserwa.
cyach JENNERA, że w jego wakcynacyj
nigdy się wysypki nie zdorzały, w tych
'©zaś które tobł 'WoopwiŁLe w Londy-
nie, częstosię widzieć daią, zaczęli
z pozornćm do prawdy podobieństw em

Gz



formować ten wniosek, że inny musi

bydź gatunek materyi WoopwiLLa, a

inny jekcika: A zatem ktokolwiek po-

strzegał w swoićy wakcynacyi wysyp+

ki, wnosił że iego materya od Woon»

wiLLA pochodzić musi, i że w porów-

naniu z materyą JENNERA, powinną

bydź uważauń iako niedobra; lub nie-

prawdziwa. Do tego zśś, okoliczność

pewna w doświadczeniach WoopwiŁLA

postrżeżona, bardżo pozornie wspićra+

ła rzuconą niesprawiedliwie na Wooń-

WILLA potwarz.

_.Wiedzićć pottzeba, że WoopwinLE,

doświadczenia swoie wakcynowe robił

wtym szpitalu, w którym, do mo*

mentu odkrycia wakcyny, pod iege

Dyrekcyą , szezepiono ospę ludzką.

Który to szpital mógł się uważać idko

cały „zarażony ospą. A do tego Woon-

WILLE, dl4 przeświadczenia się o skute

kach wakcyny w różnych stosunkach,
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mięszał rozmaicie materyą' ospową

z wakcynową. Jednym szczepił móte-

ryą mieszaną, drugim wakcynę. Wakcy-

nę wjednóm , a ospę razem w drugićm

mieyscu. Słowem, iuż razem , iużna-

stępnie po sobie ieduą i drugą , iobie

zmieszane zaszczepiał materye, dłą

doświadczenią wzaiemnćy ich. między

sobą moey, Jakoż, z rozmaitych i ró-

żnie powiązanych skutków takówego

szczepienia, poznał lepićy nad innych,

prawdziwą wakcyny; naturę. Widziałi

wysypki wakcynowane, które jednak,

iak się późnićy okaże, nie iuż zkażonóy

materyi, ale szczególney czasu i 030.

by konstytucyi skutkiem były,

Z tego atoli powodu, okwiniano w ten

czas WooDWILLA o skażenie materyi

wakcynowćy , że ią szczepił w szpita-

lu, gdzie dńwnićy ospę szczepiono; a

bardzićy ieszcze, że ią mięsżał z ma-

teryą ospową, Rozumiano żę4 tąkjóy
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dwóch materyi mieszaniny, mogła się

w reprodukcyi utworzyć materya nowó,

łączącą w sobie własności obydwóch

chorob, i ze temu przekształceniu

przypisać należy odmienną wysypko-

"wćy wakcyny postać. Lękano się nawet,

żeby wakcyna która od WooDwiLLA

wyszła, całkiem się w ospę nie zamie-

niła, do którey przyblizono się iuż

<bydź zdała przez te wyrzuty, iakie na

„powierzchni ciała sprąwywóła. I iuż

prawie była opini powszechnie przys

iętń, że ktokolwiek z Medyków w swo-

iey wakcynacyj , wysypki postrzegał ;

"tego materya początkowie od Woop-

„WILLA wyyśdź musiała ; itaką bydź skae

żoną. uważać zaczęto.

Skutkiem takowego wniosku|było

powszechne zatrwożenie. Jedni się lęe

kali że WopowiŁzą wąkcyna, z czA=

sem w ospę się zamieni: Drudzy po*

wątpiwali o tem, czy osoby tą ma«
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teryą szczepioae, mogą bydź uważa-
ne iako wolne od cespy. Inni rozumieli
ze ztąd now4, zarazliwa mogła się

hntworzyć choroba, a zatem nowóą dlś
rodzaiu ludzkiego klęska. Słowem już”
byli Medycy inną zaięci trudnością
iikby tę materyą tak rozkrzewioną, i
w tyłu rękach będącą, na całym swie
cie wytępić. Aż nakoniec, większą

łiczba doswiadczeń, z prostowała zda»

nie o wakcynowych wysypkach i onych

istotną ukazała naturę. Upadła oba-
wa względem skażenia materyi wakcy-
nowóy. Same bowiem doświadczenia
WooDwiLLa i wielu innych Medyków,
którzy wśrzód pźnulącźy ospowty epi.
demii, wakcynę szczepili a między tć-
mi i nasze dowodnie okazały,żesięwie
te choroby z sobą mieszać nie mogą, ale
raczćy razem obićdwie, w leóney i tóy-
że sdmey znaydywać się mogą osobie,
a żadną Orujićy mie przeszkodzi, ani ią
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w czemkolwiek zmienić potrafi. W skut»

ku swoim są sobie niśnawidno tak, że

iedna z nich osóbno przebyta, broni:

od napaści drugićy. Kto zaś przed

zupełnóm iednćy przebLyciem nabył

diugiey, ten obie razem iednego czą-

su, czy w blizkim po sobie następstwie

odbywać będzie; a to w tak oddziel.

nych każdćy symptomatach, że ie łatwe

iest rozróżnić, które z nich do wakcy*

ny, a które do ospy należą. Nie ma

więc kombinacyi między tóemi dwiema

chorobami, nić ma podobieństwa skażenia

materyi. Z pustuły wakcynowćy wakcy=

na, a z pustuły ospowćy, obok stoiącćy

ospa, w dalszćm szczepieniu się rodzi,

" Cóż więc znaczyła wysypka wakcy*

nowń? Tam gdzie o symptomatach

przypadkowych, powićmy, dokładnićy ią

opiszemy, Tu zaś tyle o nićy namie+

nim, że iest rzeczy wiście będącćm

wakcyny symptomatem, lubo przypadko-
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wćm tylko i. niekoniecznóm. Co zależy

od szczegółney  konstytucyi osoby”

wakcynowanćy i od konstytucyi czasu.

Albowiem ta wysypka ; iako musieli te-

go doświadczać którzy ciągle. wak=

cyną zatrudnialią się, czasem  prze-

plata wakcynacye, a czasem w dłu-

gim ciągu i znacznóy liczbie osob

wcóśle się nie okazuie. Wtenczas zaś

kiedy się zdarza, nie wszystkich do+

tyka wakcynowanych, ale iak z własa

nych mim doświadczeń, ze: stu osob

pięciusię trafia: czego iednak za ogól-

ną proporcyą nie kładę. Po zaśiest ob-

ećmi, i naszóćmi doświadczeniami aż

nadto ztwierdzonym, że się przez te

wysypki ani natura iadu wakcynowe»

wego, ani iego skutki bynaymniey nie

odmieniaią. Gdyż wakcyna w ciągłey

swoićy . reprodukcyi , do dalszego

wzięta. szczepienia, z dziecięcia, któ:

re wysypce nieuległo, i danś . kilku
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innym, w jednych sprawi, w drugich
niesprawi wysypki. Z tych znowu da-

* ley szczepioną, z dziecięcia które wy-

sypkę miało, moze iey w drugim nie

sprawić, A przeciwnie wzięta ztego

które wysypki nie miało , w dalszćm

szczepieniu z wysypką może bydź po-

łączonń. Wakcyna zaś we wszystkich

tych przypadkach zawsze może bydź

prawdziwą i skuteczną co do ochrony.

Są zaś czasy, w których Medycy

szczepieniem wakcyny  zatrudniaiący

się, raz częściey, drugi raz rzadzićy,

apotóm przez długi czas cśle iey

nie postrzegają. Z takiego zatćm sto-

sunku przyczyn i skutków, moićm zda-

niem, nieinny wypśdą wniosek jak ten,

że wysypka wakcynowa, iakeśmy! wy-

żey powiedzieli, iest rzeczyiwście bę-

dqcśm dle nieistotnóm wakcyny symptoe

matem, zależącem 00 szczególnóy koh-

stytucyi czasu i chorego, Mógł więc
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IENNER przez długi czas iey niewidzieć

gdy tym czasem Woopw LLE w Lon-

dynie postrzegał. Mogli inni Medye=

cy w swoich między sobą listownych

znoszeniach się, iedni na nią użalaćzsię ,

drudzy cale nieznać. Wszystko to

iednak trwało do pewnego czasu obrę-

bu; gdyż późniey wszyscy poznali

i każdy miał sposobność ićy postrze-

gania,

Drugi wątpliwość ( z mnićy grunto=

wnego poznania wakcyny wynikaiąci )

która na czas mogła zachwiać ufność

do wałcyny, ztąd pochodziła, że w po-

'czątkach, nie było ieszcze okrćślone-

go terminu, do którego wakcyna trwać

powinna, aby zupełnie od ospy zabez-

pieczyła ; czyli krócey mówiąc, nie był

oznaczony moment czasu, od które-

go się zaczyna ochrona wakcyny.

Zdarzoną zatóm razem z wakcyną, luh

wkrótce po ićy zaszczepieniu ospa, po
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zorny , dle niesprawiedliwy przeciw

skuteczności wakcyny wzniecała za«

rzut. WoopwiLL, ieżeli się niemylę,

a przynayinnićy wielu innych, ten o-

mylny w paczątkach zrobili wniosek,

że wakoyna w piątym dniu po swoićm

zaszczepieniu, iuż broni od wpływu i

rażenia ospy. Mieli nawet wielką tra-

dność, w teorycznóćm tego mniemane*

go skutku wytłómaczeniu  Wakcyna,

bowiemw piątym dniu mieyscowym,

jeszcze iest rażeniem, a skutek ićy

ochrony, zdawał się potrzebować ogól-

nego całóy konstytucyi wzruszenia

przez gorączkę, która w normalnym

biegu, nie prędzóy iak w dniu ósmym

lub dziewiątym, a czasem w dwóna-

stym i późnićy następować zwykła. A

cóż dopićro powiedzieć o IVakcynie fałe

szywey, którćy także w początkach ie»

szcze nieznano? Jeżeli w iednymże

czasie z wakcyną doskonałą, lub w krót-
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kiem następstwie żdarzyć się . może

ospa, piżeto Że ićy zaraża dotknąć nas

potrafiła, przed doznaną ochroną wak-

cyny, która żawsze potrzebnie iakie-

goś okróślonego czasu; tedy z fałszya

wą i razem i późnićy ospa zdarzyć się

może. Albowiem fałszywą wakcyna, od

ospy cale nie chroni.

Ospa wietrzna, trzeciei podobne sta«

nówi Źródło zarzutów, zktorego iednak

€i tylko czerpali, co mniey mieli zna.

iomości tzeczy, albo którzy bez dowo»

du przeciw wakcynie uprzedzeni, szu-

kali pozornego ićy oczernienia. Cze-

gośmy w samćm Wilnie doświadczyli

gdzie ona iuż od roku panuie. Wiado-

mo że ospa wietrzna cale innćy jest.

natury od ospy prawdziwćy, i że kó-

Łdy człowiek iednóy iako i drugićy u-

ledz może, gdyż iedna od drugićy

cale nie zasłania; oraz nie w takim

obiedwie do siebie są stosunku, iak e.
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spa prawdziwź do wakcyny. W podob-

tym względzie uważać potrzeba ospę

wietrzną i wakcynę. Wakcyna niebro-
ni od ospy wietrznóy, a ospa wietrzna

niebroni od wakcyny. Może więc kto

po naylepszćm przebyciu wakcyny;

dostać ospy wietrznóy, która pozornóm

swoićm do prawdziwćy podobieństwćm

w błąd wprowadzić iioże nieznaią-

cego się, lub dudź powod powtat-

com, do narzekaniaże dziecie pa

wakcynie, ospie uległo. Mieliśmy u nas

takich wiele przykładów „ Wiele dzie»

„ei doskonale wakcynowanych, dosta<

wało ospy wietrznćy . Które zdarzenia

były przyczyną rozsiania rozmaitych

przeciw wakcynie baiek, gdzie za

rzecz pewną głoszono, że nietylko

dzieci dawnióy wakcynowane, dostały

ospy prawdziwćy, ale nawet z tćy. po*

umierały, Chociaż te dzieci po prze-

bytóćy samćy ospie wiećrzney , w do-
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bróm do dziś dnia są zdrowiu; bo też

nikt ieszcze z ospy wie.rzney nie

umarł.

Te niewiadomości, w przystosowa*

niu rzeczy nowo odkrytćy; To nie-

określenie wszystkich wakcyny stósun=

ków, a mianowicie ićy normalnego ter-

minu ochrony, o1aż przyjęte mnićy

uważne zdanie; że kużdń wakcyna;

czy krótko czy długo „brwaiącź, za-

równo od ospy ubezpiecza, nie tak

w Anglii i Francyi iako raczćy we

Włoszech, Niemczech, Prusieck, Śzlą-

sku, Kurlandyi, Danii, a dziś ieszcze u

nas, po wieluwbardzo powiatach, powo-

dem było mylnego o wakcynie sądzenia,

i mnićy dokładnych początkowych ob

serwacyi, w których czasem nafałszywey

przęstawano wakcynie, lub przed dokona-

nym iey biegiem doskonałego skutku

żądano. A ztych niechybny iest wy

padek że dzieci wakcynewane albo po-
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odbytóy mniemanćy wakcynie, albo
przed zrobieniem skutku przez. praw-

dziwą, mogły dostawać ospy. Z jtąd
urosł naytrudnićyszy do pokonania
ieszcze u nas przesąd, że wakcynd,
niezupełnie 00 ospy chroni, że są przy-
kłady mianóćy po wakcynie ospy, a co

większa, niektórzy i temu wierzyli że
sdmo wakcyny zaszczepienie, może wznie-
cic, przyspieszYe, przyciągnąć, słowem

zadmidstWakcyny sprawić ospę. Na swo-

ióćm mieyscu rożbierzemy to dokład-
nićy, i podamy prawidła, według któ-*

rych, każdy rozeznać potrafi wakcynę

dokonaną od niedokonanćy, prawdzi-

wą od fałszywóćy, A ztąd uważaymy

dałóy historyą blędówi uprzedżeń, któ-

1e upowszechnieńie wakcyny spoźniały.

Przypadki zdarzonóy z wakcyną lub

po wakcynie ospy, nie robiłyby tak

szkodiiwego wrażenia, gdyby zawsze

należycie roztrząśnionć bywały.. Po-
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kazałoby się, że ospa z wakcyną mo:

że bydź złącznie, kiedy kto przed za»

szczepieniem, lub przed dokonanyr

wakcyny. skutkiem, był oną rażony,

Przeciwnie zaś nigdy się ospa zdarzyć

nić może chyba po wakcynie fałszy:

wóy, która iak wiadomo od ospy nie

broni. Nie należało więc o łączenie

się z ospą obwiniać wakcynę, która

zapóźno była użytą, lub też nienale=

żało brać wakcyny fałszywćy za prawe

dziwą. Podobnież nie kńżdą po wak-

cynie zdarzoną wysypkę mieć za ospę

należy.

Co do wakcyny fałszywćy, t4 w po-

czątkach poki dobrze poznaną nie by-

ła, simych nawet Medyków zwodziłą. |

Z.tych atoli rozsądnićysi, woleli sie-

bie obłąd posądzić, niżeli odmówić

„Wiary tylu wielkim Mężom, którzy w it-

nych kraiach wakcynie skuteczność

przyznali,  Przykładne iest w tey mie-

H
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"rze wyznanie Dra DE CaRRowWiedniu,

którego materya z fałszywćy wakcyny

do Genewy posłana, tim w kilkudzie-

siąt zaszczepionych dzieciach , fałszy-

"wą rozkrzewiła wakcynę, która ich

oczekiwanie zawiodła. Przypadek ten

z dzieła Dra DE CAaRRO przytaczam (r). -

„; Zdarzenie, które tu opiszę: ( mó-

„, Wi pE CanRo) chociaż zpózniło do

„ kilka miesięcy powszechne wakcyny

„, zaprawadzenie w Genewie , może bydź

„ uważarie , iako obserwacya now4 bar-

„, dzo ciekawą i pouczaiącą. Sam nie-

,„, winnym sposobem stałem się tego

.,, przyczyną, czego niezaprzeczam ;

„„ owszem życzę żeby mnie każdy z wła

,, siego wyznania moiego sądził.

| ,, Posyłałemdo Genewy wyborną ma-

,, teryą z dzieci moich braną, i oprócz

towa

'(r) De Carro, observ: et exper: sur | in=

ocul: de la Vaccine. . 374
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rą miałem z Londyau od Dra PEaR-
SONA. D. OpieR w Genewie kilkakro-

tnie i wszelkićmi sposobami tę ma-

teryą szczepił, ale zawsze bezsku-
tecznie. Nigdy mu się ztąd pustu-

ła wakcynową utworzyć niechciała,

+, Przylaciel móy współziomek D.

PuscH1ER, będący naocznym moich
wakcynacyi świadkiem, miał właśnie
powracać do Genewy w ten czas, kie-
dy pustuły wakcynowe na ramionach
GRAaprrA MoTTET, na którym wakcy-

nmacye moie w roku 1799. kończy-
łem: równie iemu iako i mnie tak
znaczne i buyne się bydź zdawały,

iż wolał z nich nabrać materyi dla

przywiezienia ićy Geneweńczykom,
niżli użyć do tego tćy, którą z in-
nych miałem zebraną (s). Za iego

: Hz

(5) Na innćm mieyscu powiada o tym Gra-
fie Mottet, iż on sam nie wątpił otóćm, że
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,„, przybyciem do Genewy, on sami

„ inni Doktorowie, zaczęli tę materyą

,„, szczepić. Z szczepienia tego robiły

Zsię strupki, ałe nie pustuły praw-

,, dziwey wakcyny.

- „ Bieg 1'charaktery tey wakcyny, cho-

„ Ciaż nie odpowiadały zupełnie szcze-

„, piących życzeniu, ani opisaniu dosko-

„ nałey wakcyny, w pismach Angielskich

„ podanemu; iednak sądzili Genewen-

,„, Czycy, że może bydź prawdziwą,

„,i że na zaprowadzeniu takowey do

„ kraiu swoiego przestać mogą. Udzie-

  

miał ospę, i że tylko dla tego żądał bydź

wakcynowanym , żeby wyprobował propozy*

cyą Jennera , ,, czy można mieć po ospie

Wakcynę „» Te więc pustuły, (iak się po-

Źniey okazało ), były fałszywe; były tylko

rażenićm mieyscowćm , iakie czasem sprawo-

wać zwykła wakcyna w tych, którzy iuż ospę

przebyli, a zkąd wżięt4 materya fałszywą

wakcynę rodzi W
w mą
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"lali ióy nawet innym. Posłali albo-

wiem z tóyże materyi do Colombięr

Hrabstwa Neufchateł, gdzie ią podo-

<bnież rozmnożono, i wielu osobom

takiak w Genewie zaszczepiono. Z nie-

móśłóm iednak zmartwieniem tak

w Cołombier iak w Genewie, wszystkie

osoby które tą materyą wakcyno wa-

ne były, dostały potóm ospy. Jedne

przeż przypadkową zarazę, drudzy

w przeciwnóm doświądczeniu przez

zaszczepienie onćy.

„, Z tego Doktorowie Genewscy wnię-

śli: że ponieważ doświadczenia PEAR-

SONA i. Doktorów Hanowerskich doe

'wiodły niemożności mienia wakcyny

po ospie, więc pustuły , które spra-

wiła wakcyna D. DE QARRO na Gra-

fie MorTET, iakkolwiek buyne i po-

dobieństwem do wakcyny zwodzące;

nie musiały bydź prawdziwą wakcy-

ną, ale tylko zawierały materyą nięe



108 „Część

 

PTAO OOOO O

7

>,

3

„

1,

3,

»

»»

»>

>

rz.

2

2»

y

24

»»

3»

3»

doskonałą, i nieposiadaiącą własno-

ści wakcynowego iadu.

,„ Zdarzenie takowe zastanawiąć nós

powinno. Należy go tiważać iako fe-

nómen nowy i pouczaiący, iakie feno-

mena zwykły towarzyszyć postępkom

nowych wynalazków. Niech nas tę
przypadki uczynią roztropnómi i 6-
stróżnómi w robieniu wniosków , a
mianowicie w wyborze materyi wak

cynowey. Jeżeli zdtóm na przyszłość

zdarzy się wakcytnować kogo, który

by wątpił czy miął lub nie miał ospy,
nie należy brać z niego materyi dlą
innych, zwłaszcza gdyby się coś po-
dobnego w nićy do wakcyny Grafą
Morrzr okazało. - i

„ Ani Doktorowie, ani dólsi oby-
watęle Genewscy, żadnćty z tego

przypadku do wakcyny nie wzięł
odrazy; owszem szczepią z naylep-

szym skutkiem wakcynę prawdziwą,
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,„, w którey wielką od piórwszćóy znay-

,, duią różnicę. W końcu miesiąca

;, Stycznia igoo roku liczono iuż

„+ w Genewie więcey 1500. wakcyno-

,„ wanych, a ztych znaczną liczba

„ przez fkontr-probę, skuteczności wak-

w cyny dowiodła. „ póty DE CARRO.

Była to więc falszywóy wakcyny mas
terya, która Genewczykow zawiodła,

Podobne przypadki, w wielu się in-

nych przydarzały mieyscach, lecz nie

wszędzie z taką o nich sądzono roz-

tropnością iak w Genewie ; i nie wszy»

scy Doktorowie tak rzetelnie wyzna=

wali swoie pomyłki iak pE Cano.

Te były sprzeczności, z niedosko-

nałego simćy wakcyny poznania, a po

części z mylnych doświadczeń wyni-

kłe; które upowszechnienie wakcyny

zpóźniały. Ten zaś był onych nayszko-

dliwszy skutek, że nie iednego nawet

z uczonych uwieść potrafiły, a co
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większa, w niektórych mićyscach, sńą-

me władze rządowe tak zatrwożone

zostały , że pomimo poezątkowego za-

chęcenia swoiego, ogłaszały późniey

takie względem wakcyny. ostrzeżenia,

które chociaż samćy roztropności by»

ły dziełem, iednak powagą pism urzę-

dowych, zbyt wielką przeciw wakcy-

nie wzbudzały ostróżność. A nie ie-

dnego tak od niey odstręczyły , iżby

wyraźny zakaz więcóy wrażenia uczy-

nić nie mógł. Na dowod tego przy-

toczymy tu kilka przykładów z kraiu
Pruskiego,

W roku Igor pod dniem 1, Julii;

Rząd Pruski Wrocławski, następuiące
wydał ogłoszenie. ,, Przez ciągłe do-

,, świadczenie praktykujących Dokto-

„ rów, szczepienie wakcyny uznanć
„ iest, za środek bezpieczny i skute-
„ Czny, przeciw zaiadłości ospy ludz-
„ kióy, Wzywamy zatóm wszystkich
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;, Qyców i wszystkie Matki, troskli-

,„, we 0 zachowanie dzieci, żeby nie-

,, tracąc czasu, szczepić im kazali

,„, wakceynę, przez zdatnych Medyków

„i Chirurgow, aby ie przezto, chro-

„ nili od niebezpiecznćóy zarazy ospo-

„ wóy a to.z”mnieyszym niebezpie-

„ czeństwem niżeli dotąd przez szcze-

3% pienie ospy ludzkiey. Na Medyków

;, zaś i chirurgow Szlązkich, ten wkła-

„, damy obowiązek, żeby ile możności

» szczepienie wakcyny rozkrzewiali,

,, a dla zachęcenia publiczności, listę

„„, swoiey wakcynacyi z przyłączoną

„„ obserwacyą ićy skutków, przez ga.

„ zetę Szlązką prowincyalną, publiko»

s, wali. Signatum w Wrocławiu dnia

;s 1. Juliizroku 1got.

Nićmasz w tem ogłoszeniu, nic tas

kiego, z czegoby się górszyć możną

było. Skuteczność wakcyny w roku

1go1. ieszcze była doświadczeniem
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* moddbnć. A chociaż te wszystkie w

tak wielkićy liczbie czynione, za nią

mówiły, iednak reztropność zawiesżać.

kazała zdanie każdemu rozwa:nemu

Rządowi, w odezwach publicznych.

Nieszkodliwośc zaś ićy, w tylu doświad:

czeniach iawnie okazaną, smiało zaa

ręcyć można było. -Oboyga tego do»

pełnił Rząd Wrocławski, za wstąwie-

niem się zapewne, gorliwego tameczne-

go towarzystwa wakcynowego, i na

tem mógł był przestać, Tym czasem

w końcu tegoż miesią<ca wychodzi

drugie od rządu ogłoszenie, w któ-

róm ufność do wakcyny bardzo iest

sciesniona, a którego skutek, chociaż

na czas krótki wymierzony ( pókiby

się rzeczy lepióy niewyświeciły ) nie-

był iednak tak momentalnym, iak się

może spodziewała kamera Wrocławska,

Kładniemy takowe ogłoszenie co do

słowa:
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„ Na szczególne ządanie Kollegiam

% tuteyszego 2 umieszęzóńe zostało do

» Gązet tutćyszych ogłoszenie pod

p dniem. pierwszym tego Miesiąca:

„ Wktórym wszystkich tego kraiu Oby»

,„ watelow, wzywano dę szczepienią

» swym dzieciom wakcyny; a Medy»

„ komi Chirurgom zalecono. ile moż
;, ności ten sposob upowszechniać:

„» Ze ićdnak po dokładnićyszey rożwa-

„, dze postrzeżono, że szczepienie wakcy:

+» Tiy nie może ieszcze przez Rząd bydź

b zaleconć, iak środek nierzylny 00 ue
|, strzeżenią się ośpy; przeto tamte oglo-

+, szenie do tego ściesniamy znacze-

» niań; że ieszcze szczepienie wakcyny

» Nie należy uważać iako niezawodną 08

» Osby ludzkiey prezerwatywę, LD), w Wro»

„ eławiu dnia 24. Julii 1g0x roku, pode

» pisano Król: Prus: Wrocławska ka.

+ mera „ ( obacz w. Gazecie Hambur-

skiey No 141. 1got.
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, Niechcemy wchodzić w powody iae'*

kie kamera Wrocławska mieć mogła,

do wydania póznićyszego ogłoszenia,

zwłaszcza że się oną z tych nietłówma-

czy: Czyli więc praktyka wakcyny w

Szlązku, dosyć 'może rozważną, ale

mnićy szczęśliwś, albo zawodną czy»

nionńi Materyą; czy znayduiącą się

pod ten czas wspólność ospy ieszcze

niedostatecznie  opisanń, czyli inne

przypadki z obserwacyami Francyii

Angli nie zgodne; Bądź teź Fdykt

Króła Jmśći Pruskiego, własnie wtym

czasie wydany ( o którym niżey po-

wiemy, ) nareszcie cokolwiek było

powodem wydania takich dwóch prze-

ciwnych pism rządowych; skutek ich

nie tylko na umysłach Obywatelów

Szlązkich, ale i wielu innych bardzo

szkodłiwe wrażenie zrobił, Rozumia-

ne zapewne, że w Praktyce wakcyno-

wóy Doktorskićy zdarzyły się przypad-
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ki, które wielbionym wakcyny skut-

kom przeciwne się okazały; a możę

też iakie niebezpieczeństwo odkrywa”

ły. Zwłaszcza że Rząd Wrocławski w

ogólności mówił i cale się z przyczyn

nietłómaczył, dla których zdanie swo*

je odmieniał, Wzrok iednak Obserwa-

torow Wakcyny, który na całą Euro-

pę był obrócony, postrzegł tę sprzecz-

ność, zwłaszcza, że pomienione ogło-

szenie nie tylko w Szlązkich, dle i

innych było umieszczone Gazetach, a

„mianowicie w Hamburskiey. Wiedziano

otóm, że Medycy Wrocławscy z chwa-

lebnćy gorliwości, uformowali towarzy-

stwo wakcynowe, którego zamiarem

było, czynić obsrwacye nad skutecz-

nością wakcyny, i przyczyniać się do

iey rozkrzewienia. Tęwarzystwo to;

dak świadczą iego akta, było w związ-

ku z Paryżem, Wiedniem, i wielu inne-

mi Stolicami, w których podobue wak-
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€ynowe były instytuta. Znainń est
z kądinąd gorliwość Rządu: Pruskiego
o dobro swoich poddanych. Wszystko

to iedriać musiało wiaręi zaufaniea
tem samićm, popierać trwożliwą o wak-
cynie opinią. Jakoż takie zrobiło wra-
żenie, to ogłoszeńie poślednć, że nie

spokovńómi uczyniło nawet Medyków,
nietylko w Niemczech, ale ipo innych

ktaiach. Z których iedni trwogą przeię-
ci, drudzy oburzeni byli. Uuds zaś da-
ło powod do tóy wieści, że w Gazecie *
Niemieckićy, iest wiadomość, o zaka%

żaniu wakcyny w Prusiech. Niepotrze-
ba tak wielkich powodów do odmia-
hy opinii w ludziach a mianowicie
w pospólstwie; które mnićy poważnymi

 donicsieniom łatwo wierzy. jednak te

ogłoszenia Wrocławskie, połączone zpo-

ważnićyszym oporem niektórych wiel-

kich i uczonych wakcyny przeciwni
ków, zachwiały i zraziły wielu z po-

 



DRUGA. 117

  

Damn RR

 

między Medyków, 2 mie ieden z nich

liczną: w wielkidy stolicy zatrudniony

praktyką, nie maiąz, iak to pospolicie

bywa, wiele czasu 00 czytania, a tem

bardOzićy 00 zastanowienia się, nad mnów

stwem szczegółow, iakie rzecz nowa w

swoićm przystosowaniu 00 uwagi podlie;

zdmidst zawieszenia swoiego zdania, co-

by miu w takidy: okoliczności uczynić

należało , mnićy r0zmyślnie, wyraźnym

wakcyny przeciwnikieni się ogłosił. O

wszystkich zaś wakcyny przeciwnikach

wiedzieć potrzeba, że prawie żaden

znich sim wakcyny uie sźzczepił, ani

obserwował, Zdania ich iednak prze-

ciw wakcynie wpubliczności rozsiewa-

ne, znaydywały wiarę, iako zdania

Doktarow, z których nie jeden z in-

nych względow wielką mógł mićc po-

wagę z praktyki, chociaż wakcyny nie-

szczepił, ji nieobserwował. Do tych zaś

wszystkich wniosków cóż było powodem
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poddanych tego królestwa do powszech=

nego zaprewadzenia wakcyny.

Przywiodę tu obydwa Edykta. Ostró+

żności zalecone w pićrwszyń; wzglę-

dem wykonywania tćy operacyi i czy.

nienia obserwacyów, nogą bydź dlś

nas pożyteczną przestrogą. Gdyż wa-

kcyna naszą w tym właśnie iest dzisiay

stanie, w jakim była pod ów czas w Pru-

siech, to iest że wielu ią beż uwagi

szczepi. Ztąd poszło wiele miedołę-

żnychąobserwacyi, błędów i uprzedzeń,

które czyniąc smutne wrażenia w pu-

bliczności, przyniosły w tyin roku stra-

tę więcóy tysiąca dzieci padłych ofia-

rą grassbiącey ospy. i

egii Edykt niech będzie JE,

iak wielką i obszerną ufność wakcyna

za granicą zyskała. A ieżeli lat kilka

ze stratą i klęską ludności iuż upły-

nęło, przez spoznienie u nós powszech-
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nego prżyięcia wakcyny, nagrodźmy
przynaymniey tym zyskiem, kiedy ko-
rzystać będziemy z doświadczeń cu-
dzych;

(Obacz w JodJatku dwa Edykta pod
Nvmerem 3. tąJi;

Moglibyśmy podobnym sposobem,
przez autentyczne dowody, śledzić po-
czątkowego wakcyny zaprowadzania *
wjanych kraiach, równie iak i prze-
szkod; których doznała, nim upówszes
chnioną bydź.mogła. Lecz ponieważ-
by to. przechodziło granice naszego
pisma, przestańmy więc na tem, Go
w pismach EET o postępku.
wakcyry w Anglii, *F*rancyi, Wło-
szech, Niemczech Śc. znayduie się,
z Kióżych. łatwo przekonać sięmożemy,
że wszędzieiuż prawie bez granic po-
zyskała ufność. W państwie Cesarskićm,
nie tylko szczepienie wakcyny po»
wszechnie nakazane, śle nadto, daw:

12
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nióysze, szczepienie ospy  ludzkiey;

po odkryciu innego sposobu, zupełne.

bezpieczeństwo . maiącego, ( czego

piórwsze nie miało) wyraźnie” iest

zabronione: p a $ A

( Obacz w dodikkaću publikacye a=

Numerem 3: 14.):-5

„Kollegium Medycyńskie Petersburg-

skie, idąc za własnćm: przekońaniem,

oraz przykładem *kralów postronnych,

rozesłało ukazy'do' 'wszystkich Uptaw

Wiaczebnych, zalecaiąće rozkrzewienie

wakcyny: w'lmperium:'Rossyiskićm:"

*Poswielu więc stronach Świata przy-

znańo *wakcynie steżególką dzielność

przeciw * ośpie i” iey skutkom, w 5

dnych narodach prędźćy w drugich pó*

Źnićy. Wiedzićć .zaś trzeba, iż oprócz

opóźnienia, iakiego w samóm począt”

kowćm zaprowadzeniu._dozznawała; po
wielu Niejicach, wktórych iużPOR

AA

sa



DYEEA, "4:2

dętą była, takiego ieszcze doświadczyła -

oczćrnienia, że Medycy przez czas dłu-

gi zaprzestać musieli szczepienia, nie

maiąc żadnego, któryby „do wakcyry

swoie dzieci oddawał, Co ini-odbićra-

ło sposobność utrzymanią zaprowadzo*

ney iuż wakcyny,

Doktorowie i rządy więcey do»

znali - trudności 'w. odzyśkańiu opinii

zrażonćy; niżeli w początkówóm do

tego wynalazku- bakłonteńiu, Takie

po obcych krajach zdarzenia , niech bę-

"dą dla nas przestrogą, żebyśmy z po-

wodu mylnych doświadczeń i błędnych

doniesień, podobnym” nie unosili się

przeciw wakcynie zapałem, który

duż gdzie niegdzie postrzegać sióżth,

Skutki onego ze śmiutkiej uczuć

się dadzą w sercąch' rodzicielskich,

jeżeli dzieci "z powodu ślepego

„uprzedzenia, staną się ofiarą ospy,

Przekonanie zaś późnieysze o ióy nię:
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winności i użytku, które koniecznie

nastąpić musi, wyrzucać im będzie

obłąkanie. Nie stosuję ia do tych;

którzy dla dostatecznieyszego przeko«

nania się i poznania rzeczy,zawieszaią

swe zdanie. W tóm bowiem rozbierae

niu nowego wynalazku, chociażby ro»
dzice skutkowi wakeyny ieszcze nie do-

wierzali, pozwolą dla tego dzieciom
swoim wakcynę zaszczepić, po zarę-

cżenia od Medyka, że wakcyna przy-

haymniey nic złego nie robi, i że ni-

komu ieszcze nie zaszkodziłą. Na tąe

kiem wahaniu się wakcynanietraci, a
zarązą ospy nie zyskuie,  Zaciętość

zaś uprzedzoną przeciwke nowości,

z jednćy strony niedobrze poznanćy,
a z drugićy oczernionćy, nie zgadza

się z rozumem,

Ną tem kończę historyą wakcyny i
ióy upowszechnienia. W osóbney czę-
ści namienię ieszcze o niektórych za:
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rzutach, które w opinii tuteyszćy zda:

ią się zyskiwać nieiakąś wiarę, a te-

raz do szczególnego wakcyny opisania

przystępuię.

 



 



 

część TRZECIA.
Opisanie wakcyny szczególne. Śnae.

E prawdziwy ż;fałszywy. Jympto-

mata "sgynagea ż przypadkowe, Jpo"

sob śzczepienia: i zachowania sig

ż war ł

W Części drugiey Żaka, ogól.

neopisanie Wakcyny , iaką iest w by»

dlęciu, a jaką w ludziach, przypadko-

wem czy 'sztucznóm nabyta szczepie-

- niem. Przypatrzemy się bliżćy dopić-

ro uważaiąc każdo-dzienny ićy bieg

w osobie 'wakcynowaney.



Obserwacya biegu wakcynowego po-

spolicie zaczyna się po skoficzonych

trzech porach, licząc od godziny za-

szczepienia. Do tego albowiem czasu,

wakcyna nie zwykła ieszcze okazy

wać żadnćy odmiany w ciele, ani bar-

dzo znacznćy w mieyscu zaszczepienia.

Co się, przeto w zaszczepionćy: do-

brze wakcynie, po ićy przyięciu się

ekazywać zwykło, należy do każdo-

dziennych obserwacyi, które tu kła-

dnićmy, zaczynaiąc od Pory czwartey,

Pora. 4. Po odięciu plasterków, lekkie

samego zakłucia zapalenie, z małą bar:

dzą wyniosłością, którą przez czucie

w dotykaniu, naylepićy poznać mo-

zna, są znakami że się wakcyna przy=

ięła. ( Obacz na Tablicy N. 1. ).

Pora 5. To samo eo w 4tey. Wyiąw=

szy że wszystko znacznićysże, i wy-

niosłość w mićyscu zakłucia iuż się
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w pustułę formować zaczynń, mianowi-

cie ku końcowi tćy pory.

Porą 6, Pustułą już wyraźna, we

środku punkt wklęsły maiącą, brzegi

zaś. na około niego nakształt wałecz-

ka wyniosłe, Który wypełniony iest

płynem przezroczystym, żadnego ko-

loru nieimaiącym, do szczepienia iuż

zdatnym ( obacz na Tablicy Ń. 2. ).

Pora 7. To samo co w ótćy wyiąw-

szy że pustuła nabiera buyności; ból

pod pachą się cznie pod którą cza-

„sem i gruczoł brzęknie.

Pora 8. Pustuła doskonałń ( obacz

ną Tablicy N. 3. ) ból pod pachą

ustawać zaczyną, Pod koniec lub w

połowie tćy pory, chory traci weso-

łość zwyczayną i apetyt. Senny iest,
skąrży się na ociążałość w członkach

i drożdź, po którym dostaię lekkity
gorączki i przyspieszonego [pulsu. Go:
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rączkę tę przebywa w trzech, sześciu,

lub  dwónastu godzinach. Po którćy

ulgę czuie. Twarz iednak ma bladą i

spóyrzeniesłabe, Na ramionach zaś,

W porze 9. Widzieć iuż można, na

około pustuły, która nieco.iuż bieleie,

okrąg czerwony, czyli plamę okrą-
głą nakształt róży. ( Obacz na Ta-
blicy N, 4. ) tak nazwaną dreola,
która skutkiem iest przebytćy  gorą.

czki, a czasem iey dowodem. Zwałasz-

cza w tych przypadkach w których
gorączka tak lekką była że ią chory
przespał, W połowie lub końcu tóy
pory, ponawia się podobny pi erwszemu
gorączki paroxyzm, którego skutkiem,.

/W porze 10. powiększenie na około
pustuły czerwonego okręgu (areola ),
Który czasem białym obwodem prze-
dzielony bywa od Wczorayszego. W oby»

dwy tych porach 9. i ro. nie tylka
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ciałona około pustuły. będące; alęteh

całe ramie jest zbrzękłć, gorące,i 'na dot*

knięcie, mianowicie przy pustułach bo-

lesne. Sima pustuła koloru mlócznego,

w. środku siniawa. Materya 'w niey

zawartą , straciła iuż przezroczystość,

i na materyą do szczepienia nie

zdatną; Gorączki iuż chory więcey

nie doświadcza; a ropienie.pustuły iuż

"się: zaczęło: **

Pora 11. Zewnętpziń buzegi pustuły

rozszerzać się zaczynaią. Pustuła więk-

szą się, robi. Ropienie iest widoczne ,

Od simege zaś w klęsłego środka, pó-

sychać zaczynń. Obwod czerwony ble-

dnieie, zbrzękłość opada, palenie mićy-

scowe ustaie, po marszczkach skóry

widać iey obwisłość, a koło samćey ie-

dnak pustuły, kiedy ropienie iest mo-

cene, widać zaognienie innćy natury,

Giemnićyszego koloru, połączone £ twar-
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dością, która wgłębi ciała czuć się da<

ie i sńmą pustułę otaczą.

Pora 12. Pustuła od środka coraz

więcćy posycha, brzegami zaś iesz-

cze ropieie i w obwodzie swoim po«

większa się.

Pora 13. Posychanie pustuły . brzeg,

oney zaymować poczyna, która iuż się

więcćy nie szerzy. ( Do pory 1a.i tg,

obacz na Tablicy N. 5. )

00 pory 1x4 00 2x. Przy zupełaćm

żdrowiu wakcynowanego, ać iest

tylko pustuły posychanie, Wszelkićy

twardości i czerwoności powolne ni-

knienie, i oddzielanie się od zdrowe»

go ciała suchey pustuły, czyli raczey

iuż krosty. Która znacznóy nabywszy

grubości, podobna z chropowatćy po--

staci i koloru do suchćy rozynki, opa*

dać zwykła dnia 22. lub póznićy, od-

krywaiąc czasem cokolwićkpo sobie
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wilgoci, i zostawuiąc bliznę na zaw«

sze znaczną.

Ten iest bieg wakcyny Normalny,

który przy iednostaynćy od siebie od-.

ległości symptomatów charakterysty=

cznych ( tu wyliczonych) dniem ie-

dnym a maywięcćy dwóma, przyspie-

szonym bydź może. Spóźnionym zaś i

więcćy bez uchybienia skuteczności.

Uchybienie tego biegu lub którego symptoż

matu nieznzydywanie się; wakcyny sku-

tecznośc wątpliwości  podaie. I za po-

radą Doktora powtórnego wymagać mo-

że szczepienia. Którt ieżli pierwsze nie-

sprawiedliwie posądzonem zostało, zape-

wne się nie przyymie. Wszakże i w po.

wtórnóm zaszczepieniu, mogą zayść o-

koliczności,  zacieraiące dokładność

obserwacyi. Zdarzać się zwykło, że w:
przypadkach wątpliwych, więcćy iak

dwa razy dla pewności szczepić potrze.
ba. Miałem takie wypadki, w których
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po trzy i: cztery razy szczepić: musia+

łem. (x |

"Wszelki zaś bieg wakcyny, który się

zupełniew piąciu lub sześciw Oniach; koń:

czy; a w tych (iak inaczdy bydź nie mo+

że) ani liczby wszystkich symptoma»

tów, ani przyzwoitego ich 'po. sobie na»

stępstwa nie zachowuiie; Owszent takie

okazuie skutki które nie odpowiadaią wy-

źóy połozonemu opisaniu, fałszywą wak»

cynę oznacza. Która od ospy niechro-

ni i ieszcze bardzićy iak wątpliwa po:

wtórnego wymaga szczepienia.

Siymplomata wakcyny niezwyczay-

ne czyli przypadkowe.|

Przez Symptomata wakcyny: niezwy+

czayne, rozumimy ićy skutki przypad.
kowói nie konieeznć , które: czasem

 przeplataią bieg Wakcyny normalny;

roktóre Z natury swoićy,, skuteczności

ońćy ani stanowią ani obałaią. ' Miano-

445„cy
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„wicie kiedy biegu ićy normalnego, a-

"ni zwyczaynego po sóbie charakterów

„następstwa wniczym” niezmieniaią. Ta-

„kiemi są t. Czasem Wraz po zaszcze«

-pićniu womit. a. Gorączka w pićrw=

;szym trzecim lub piątym dniu, każda

- bardzo krótka i lekkó. 3: Lekka kon-

,wulsyś około dniatrzeciego lub czwar-
"tego. 4. Lekkń gorączka połączona

zwysypką, w dniu szóstym, dziewiątym

dwónastym, czternastym albo ośmnas-

tym. Po którym iuż się zdarzać nie-

"zwykła. 5. Zbrzęknienie twarzy Ł

członków w czasie tey wysypki. 6. Me-

cene zaognienie i zbrzękłość w cza-

„sie formuiącey się areoli, która przecho»

dząc zwyczayne śwoie .granice,nietyl-

ko całe ramie, ale znaczną część: przed

ramienia aż do ręki obeymuie.7. Jątrze-

"mie się pustuły z powodu iey zdarcia,

,;rozdrażnienia lub przyleżenia,iformo-

wanie się z tąd wrzodu złosliwego.

K
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Wyliczone tu symptomata niezwy-

_czayne, które wszystkie sim obserwo- .

„wałem, uważać nalezy: iako skutki po-

_wodowe wakcyny „,gdyżby ich bezza-

„szczepienia wakcyny. dzieci niedozna-

ły. Ze zaś z jstoty. swoiey, nie tyl-

ko od. wakcyny, ale od wielu! połączó-

„nych L ubocznych zależą okolicznośni,

A przez tto samo nie zawsze i nie często

się zdarzaią; więc nie powinne się

uważać, tylko iak symptomata wakcy-

„ny przypadkowć i niekoniecznć, które

żadnego niebezpieczeństwa i mało na:

wet sprawuią przykrości, ( sy mptoma-

ta epigenomena ). Tam gdzie o le:

czeniu onych mówić nim przypadnie,
gkażde obszernićy nieco opiszemy,

Sposob $żczepienia,

Pierwszą troskliwość Rodziców, któ-
rzy iuż się skłonili do wakcynacyi

swoich dzieci, zwykło okazywać to
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"zapytanie, czy nie potrzeba przygo-

tować dzieci przez lekarstwa do tako-

wóy operacyi; lub przynaymnićy przez

dvetę. Zapytanie takowe w rzeczy no-

'wey; sSamey rozttopności iest dowo-

dem. Nie wynika iednak z doskona»

dego wakcyny poznania, ale raczty

"z stosowańia do nićy, przyiętego pra-

« "widła przy szczepieniu ospy ludzkiey.

Przed któtym szczepieniem pospolicie

"zwykły się postrzegać niektóre ostró-

©żności , mniey więcćy na imie przygo-

towania zasługuiące. Takowe ostró-

'żności i przygotowania przy szczepie-

"niu wakeynowóm, bez żadney boiaźmi

złego ztąd skutku, zupełnie zaniecha-

ne bydź mogą: iako zaraz dowodnie
okażemy.

Przygotowania, poprzedzające szCcze-

pienie ospy ludzkićy, w późnićyszych

czasach do gruntownićyszego pozna-
"mia natury choroby przystosowage,

K.2
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„w.trzech głównićyszych zamiarach ro-

bione były. 1. Starano się umnićy-
szyć zbyteczną krwi do inflammacyj
„skłonność, ieżeli ity w kim dostrze-
żono. Dlatego że choroba ospy, z ga-
„Łunku swoiego inflammacyyna, przy
„takićy skłonności, strasznićyszą się
„zrobić mogła. 2. Jeżeli się w kim 0-

kazywała skłonność do iakićy inney.
choroby, która w ciągu ospy rozwinię-
„ta, przez takową komplikacyą pomno-
„zyćby mogła niebezpieczeństwo; wte-
„dy dla zabezpieczenia się lepszego, sta-
rano się wprzódy przeszkody usunąć;
a potem ospę szczepiono. _3. W oba-
„wie zbyt obfitego materyi ospowćy
„wyrzutu, usiłowano przez różne sto-
sowne do tego sposoby+ zwabić i po-
ciągnąć ią wcześnie do członków cia.
ła mniey delikatnych, aby tem samóm
ochronić delikatnieysze. 4. Wybor zaś
czasu stosownie do wieku, pory roku,
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i wyżóy pomienionych okoliczności;

iako wiele stanowił w ułatwieniu szcze-

pioney ospy, tak też szczególnićysżą

na siebie ściągał uwagę Doktorów.

szczepiących. Przystępuiąc zatćm w po-

rze i latach przyzwoitych dziecięcia,

do zaszczepienia mu ospy ludzkićy,

ieżeli w nim znaydowano skłonność

do krwi zapalenia, dawano na kilką

tygodni przed operącyą, lekarstwa i

pokarmy któreby tę skłonność umnićy+

szały. Lub wybierano do szczepienia

pogodne dni jesienne dla tego» że po,

sposobie życia letnim, i dyecie bar-

dziey jarzynnćy i fruktowey niżeli

mięsnóy, oraz napoiach bardziey chło:

dzących tak rozgrzewaiących , spo-

dziewano się znaleźć w konstytucył

osob maiących bydź szczepionemi,

mniey zapaloney krwić, niżeli zwy-

czaynie bywa na wiosnę, po sposobie

życia zimowym. Jeżeli dziecie któremu



 
 

szczepić miano, chorowało ną wyrzy-

ranie się zębow , robaki, skrofuły, za:

tkanie gruzołów kreskowych, luk inne

defekta dziecinne ; wprzódy ie z ta-'

kich defektów leczono , a potem ospę

zaszczepiano. Z tego powodu obie-

rano do operacyi taki wiek dziecięcia

w którym takowym chorobom nay-
mnićy ulegać zwykły, Jakim iest pićrw=

sze pół roku od narodzenia, i kilka
Jat. wieku dziecinnego po upłynieniu

czwartego roku, a czasem i po skoń:
czonych dwóch latach. Przed sśmóm
zaś szczepieniem, dawano kompiele cie:
płe, dla zmiękczenia powierzchni cia-

ła, i ułatwienia przez to wyrzutu ma:
teryi ospowóy, Moczono w ciepłćy
wodzię nogi, lub stawiano wezykato-

rya na łytkąach, dla zwrócenia natąr-

czywości chorchy do tych części ia-

ko mniey delikatnych. Zachowanie

tych ostróżności, nazwano przygoto-
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waniem do szczepienia 'opy. Nie

wspominam tu lekarstw wewnętrznych

w rozmaitym celu dawnych: a miano-

wicie w widoku ułagodzenia , lub zni-

szczónia choć w części mniemanych

w nas ospy zarodków iakoby wrodzo-

nych. Niewspominam lekarstw purgu-

jących, częściey nad użytych iak po-

trzebnie dawanych, gdyż te dawno

zarzuconć zostały. |

Takie przed-ospowe ostróżności ,

których zbyt troskliwe zachowanie nie

riz szkodliwe było. Wynikały z roz-

ważenia natury tćy choroby, i iey zwyż

czaynych skutków w stosunku do każ-

dego z osóbną konstytucyi. W podo-'

bnym zaś stosunku wakcyny do każde-

go człowieka konstytucyi, mocnćy czy

słabey, krwistóy czy wątłey, zdrowey

czy chorowitey, okazało się: że wak='

cyńą żadnego przygotowania nie potrze-

bwie, Ani bowiem z siebie iest tak cięż-
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ką chorobą, żeby potrzebowała szcze-
gólnego wyboru czasu, wieku. lub pory.
roku. Ani tak znaczną robi gorączkę,
żeby jey krwisty, i mnićy czerstwy.
2 równą prawie niemógł znieść łatwo»
ścią. Nie potrzebuje wanien , dlś zmię-
kczenia skóry, bo na powierzchnią cia» -
ła nia Wyrzuca. Nie grozi tóż materył
obfitością , któraby do części mnićy
delikatnych odwodu wymagała. Nako-
niec może bydź skomplikowaną z jnne-
mi chorobami, nie pomnażaiąc ich nie.
bezpieczeństwa, ani szkodliwości dlń
siebie,

Ze względu iednak niektórych sym='
ptomatów niezwyczaynych, iako to

_ łatwego zaiątrzenia się pustuły, infla-
macyi mićyscowćy ( areoli ) zbyte<
cznćy, gorączki mocnićyszćy w doro-
dnych dtznącznego czasem opóznienia
ićy biegu, szezepienie wakcyny może
wyciągać nieiakióyś uwagi , czasu zby=

w
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tnich upałow , lub zbytecznie wielkich”
mrozów. Można tćż dli niepodwoie-
nia przykrości dźiecięciu, widocznie
na co innego choruiącemu, wstrzymać

się ze szczepieniem poki nieozdro«

wieie. Dorodnych zaś 1 krwistych

w ściślcyszćy trzymać dyecie chłodzą.
cey. Jednak te ostróżności i zwleka«

nia operacyi, nie są tak ważne, żeby”
się i na moment ociągać > szczepie”

niem wakcyny w ten czas, kiedy bliz=
ka ospa, lub ezas ićy panowania gro-
zi niebezpieczeństwem zarazy. Którź
napadaiąc bez względu na stan zdro=
wia ezłowieka, daleko pewnićy szko-

SBEWEEECIETEERUECZY "7.A

 

dzi a czasem i zabiia. Lepićy więc
w tąkim razie dla żadnych nieociągać

się uwag, i dziecięciu nawet słąbemu ,
w jakimkolwiek bądź czasie wakcynę

zaszczepić. Rodzice którzy nie zawsze
maią sposobność dopełnienia tóy opex
tacyi, niech korzystają.z zręczności.



144 Czas ść

przytomnego lub nie daleko szczepią-

cego Doktora, chociażby im zbliżenie

się ospy jeszcze nie zagrażało. Nie

iedni bowiem żałowali zwłoki szcze-

pienia wakcyny, „dlą iakieyś małey

niedogodności, zbyt lekce ważąc,

kiedy ią Medyk ofiarował. Nie nale-

ży więc bez wążnych bardzo przyczyn

zwlekać szczepienia wakcyny, zwła-

szczą że w okolicznościąch wyżćy po-

mienionych, dobry dozor iprzytomność

Doktora, od tych przypadkowych PRA

krości, ochronić mogą.

Jama operacya.

Samą operacyń szczepienią wakoyny,
zależy na lekkićm zakłuciu lub zadra--
snieniu, powierzchownćy ciała skórecz-
ki, któreby zaledwie krwią zafarbo-
wało, i tylko samo wsiąknienie iadu

na igle będącego, ułatwiło. Bierze

się do tego, umyslnie żrobioną igła,
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w końcu swoim zpłaszczoną i wtem

zpłaszczeniu mały rowek maiącą dlą.

zatrzymania iadu wakcynowego, albo.

też lancet, który iednak dla tego

mniey dogodny, że się go dzieci lę-«

kąć zwykły. Jgłą tą lub lancetem,'

należy w przódy przekłóć doyrzałą

jakiemu dziecku pustułę wakcynową,

1 w materyi występuiącćy, która po-

winna bydź uayprzezroczystsza i bez.

koloru; umaczawszy koniec igły lub

lancetu, przenieść na ramie dziecię-'

cia któremu się inń zaszczepić, i Zro»

bić wyżey opisane zakłucie lub zadra-

snienie. Zlekka ocierać zbroczonym

końcem igły samą rankę, iżby możną:
było bydź pewnym, że iad wakcyno-'
wy którym pomazaną była igła spłynął do
ranki, i ićy się wyraznie dotknął. Do-

piero nietracąc czasu przykryć tę ma-
łą ranę plastrem Angielskim lub eo
dogodnićy innym kleiowym „plastróm,
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C Diachilon cum gumm: ) a w mićy-

scu plasterka które się ranki mą doty='

 

szą

kać można maleńki kawałeczek płótna,
lub papieru woskowego przykleić na

wierzch maści, Dwa takie zakłucia na

każdym ramieniu robić się zwykły, dla

pewności o przyięciu się, Co zaś do

mićysca w którym ie robić należy ,
biorąc ramie od spoienia z łopatką do
łokcia, i dzieląc na trzy równe czę-
ści, średnia część w całym swoim
obrębie naydogodnićysze daie punktą
do szczepienia. Lepićy iednak i wy-

. godnićy, dla ochrony przyszłćy pustu--

ły, szczepić na stronie ramienia prze-

dnićy lub wnętrznóy, ( uważam tu
cztćry strony ramienia spuszczonego,

iak się uważać zwykły w ciele stoią-
cym, przód, tył, i dwa boki. Strona więc

wnętrzna ramienia iest ta która naybliż-

szą iest ciała ). Zakłucia mogą bydź |

odległe ieden lub dwa cdle od siebie:
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Może ich bydź na każdym ramieniu

dwa lub trzy. Rozmiar ramienia wy-

zey przepisany zachować należy aby

się niezbliżać nadto ani do spoieniaz

łopatką, ani do łokcia. Uważałem ala.

bowiem, że. wakcyna blizko artyku-

lacyów przykrzóyszą do zniesienia by+

wa, Po zaszczeępieniu wakcyny i przy-

łożeniu plasterków, obwiia się w tem

mićyscu, ramie bandażem aby plaster-
ki z lekka przyciskając, nie dozwoliły
onym się zsuwać,

_Na tóm kończy się sam4 operacyń,

nad „którey szczegułami próżnobym się

dalóy rozszerzał. Gdyż iak małą iest

w sobie, tak mato wspólnym ze wszyst-
kiemi innemi operacyami że prędzćy

się onćy z krótkiego nauczyć można

opisania, lub iednego widzenia, niżeli
zcbszernego szczegółow drobnych przy-
toczenia, Prócz tego, co się tycze
„osob nie z profefsyi lecz z własnćy
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"chcących szczepić ochoty , takie

póki rzecz dla nich iest nową, lepićky

zrobią, kiedy się przypatrzą manipu-

"lacyi wakcyny w ręku Medyka. Gdy

(już się tak powszechną€6 do znaio-

"mości stanie; we wszystkich swoich cha-

* rakterach ; fak powszechnie iest znatą

ospa lub inne” codziennechoroby, ńa
ten GżAs każdy będzi w stanie. niąsią

zatrudnić. rk :

Po trzech porach skończonych odóy-
nuią się plasterki, i ranie beż żadne=

(go zosiawuie się zawinięcia. Tu ie-

żeli się wakcyna ptzyięła, zaczyna się

obserwacya biegu symptommatów i skut-

ków wyżóćy opisanych. Obaczmyż iak

się przy nich zachować, SE

Jposob zachowania się w ciągu
wakcyny.

i mo. Powiedzieliśmy wrzóy że- 3%

portrzech żadnćy nienależy robić 3d.
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miany, w sposobie życia maiącego wak-

cynę. Po upłyniońych trzech porach

4 widócznych znakach przyięcia się,

jeżeli dzieci są zbyt krwiste, czerstwe
Ad rumiańe takim uiąć w części, mięsa,

piwa i wińa gdy piiać zwykły. "Nie

tak atoli żeby im zupełnie odiąć, ałe
dżby taczćy potraw farzgnnych, i wó-

dnistych 'mapoiów używali. Mowićmy

że tego: postrzegać mależy w zględera

tych szezególiie którzy są krwiści.

Mierna albowiem krwi pełność tego

niewyciąga. Czyni się zaś dla tego,
żeby mazbyt wielkićy nie mieli gorącz-

ki, nie mnićy też zbrzękłości i zapalenia

na ramionach. Słowem żeby łagodnićy

wakcynę odbyli, i uniknęli iesli można

wysypki. Ktoby zaś tóy ostóżności

zaniechał, niebędzie dla tego przyczyną

żadnego nieszczęścia, tylko że więcey

doświadczy przykrości względemdzie-

Gięcła, Dziecie zaś więcćy cierpiące,
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łatwićy urazić może pustuły wakcyno-
NE które prędzóy ulegną zaiątrzeniu

do goienia przykremu. Przeciwnie ie-

śli dziecko iest' słabćóy konstytucyi»

ciała bladego, opadłego, i zimnego,

„takiemu nietylko nienależy uymować,

„ale dawać pokarmy daiące.więcóy. 0-

gnia dla ułatwienia skutku wakcyny.

Który nie tylko od wpływu ićy iadu,

„ale też od dziąłania odwrotnego orga-

nizacyi naszćy zależy. Dzieci te mo-

„zna zaraz po zaszczepieniu chować

„w posilaiącey i ogrzewaiącey dyecie;

„dlą ułatwienia samego przyięcia się

„wakcyny, i w ciągu onćy nieprzerywać

tey dyety, ieżeli wakcyna nie nadto

buia w swoich symptomatach.

200. Zaszczepionym dzieciom  nie-

bronno na wolnóm powietrzu się ba-

"wić, unikaiąc iednak zbytecznego chło-

da *i upałów. Nie dla tego żeby to

dzieciom wakcynowanym szkodzić mia-'



DAZECYT A. +. zg8t

 m, WM ną

ło, ale że może bydź' powodem dó

 

nie przyjęcia się wakcyny, a czasem

4 przyczyną tynóptómiktów przypadko-

"wych,

„gti. Do óśmiu por w biegu nor.

malnym wakcyny, prócz tych przestrog

nic nie mą coby uwagę zatrudniać mia-

ło wyiąwszy że należy postrzegać ca»

łości wzrastaiących pustułek, która

nie maią bydź zdierane przyleżone a-

ni czym kolwiek urażone.

śto. Z ósmóy pory na dziewiątą w

biegu normalnym przypada gorączka,

w którey nic niepotrzeba robić. Wy-

(iąwszy że można dawać za napoy

kwiat bżowy” lub lipowy w czasie pras

gnienia. Z 9. na 10. toż samo,
x

„gto. Za okażaniemsię wakcynowćy

Inflamrmacyi, owćy plamy czerwonćy

i zbrzękłości ramieni; postrzegać: że«

by. dziecie dlń swićrżbu który pod

L
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ów czas cierpi,: nie darło te mićysca

i niczym nie uraż.ło. Albo żsby w

ciągu zabawy: nikt za, ramie nieściskał,

Dyeta dzieci w 8 9. to. porze do te-

go należy przepisu któryśmy Nro. r.

"podali. Kiedy bowiem są dzieci krwiste,

potrzebuią natenczas dyety chłodzą-

cćy. Wzaiemnie te których mdłą kon-

stytticya; wyciągają w tym peryodzie

ćokolwiek ogrzania, ieżeli charaktery

gorączki nie są dosyć wybitne.

óto. W porzert. ropienie zaczynać

się zwykło które trwa do oschnienią.

W tóm ropieniu pustuły przedarte, na:

ciśnione, lub z własnćy pełności pe*

kaiące, mnićy więcćy ropy sączą, któ-

ra bieliznę bruczy. Przysycha więc

czasem koszula do pustuły, miańowi-

cie po nocy, i w takim przypadku,

nietrzeba ićy oddzierać, ale z cierpliwoś-

«ią, ciepłąwodą odwilżyć, lub wytznąć
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nożyczkami przyschły kawałek  ręka-

wa, i tenzostawić póki s4m nieodpadnie.

óto. Po przebytćy gorączce i inflam-

imacyi wakcynowćy, ( areoli ) i poskóń- -

czonóm ropieniu, zaczyną pustuła po”

sychać. W tóm posychaniu niczego się

po ehorym niewyciąga, prócztćy ostró=

Żnośći, żeby niebyła zdartą; i póty

ną ramieniu została poki samą nie-

odpadnie.

'Pen iest sposob zachowania się w

biegu normalnym. W przypadku Sym-

ptomatów niezwyczaynych wakcyno»

wych wyżćy wzamiankownaych, nastę=

piiące posłużyć mogą ostróżności.

Przeydziemy one tym samym porząd-

kiem, jakim opisaliśmy.

rmo. Womit zaraz po zaszczepieniu

lub w dni 3 4. który się bardzo rzad-

ko i ledwie iednemu ze stu wydarza,

Wymaga tylko ciepłego napoiu, i ogrza-
« - L 2
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"nia w pościeli, Czasem nieco herbaty

z.winem: A gdyby był częsty i gwał-

towny iżby miał podeyrzenie kompli-

kacji z zepsuciem żołądka, w tenczas

wymaga rady. Doktora.

. 200. Gorączka w pierwszym, trzecim

4: czasem i w piątym, dniu, podobnego

wymaga obćyścia się, iak i w terminie

normalnym przypadająca.

gtio. Lekka konwulsya ż tysiąca

wakcynowanych , jednemu zaledwie

się zdarza. Przemiialącą bywa, niko-

go trwożyć niepowinna, krótkiego tyl-

ko spoczynku i ciepłego napolu wy”

maga, sad 4

_4to. i gto Wysypka wakcynowamo*

że się zdarzyć.w 6. w 9. 12. 14. lub

18. dniu. „Późnićy iuż iey niepostrze-

gałem. Wysypki wakcynowe różne by!

waią. Jednć z nich cółe ciało. obsia*

daią, w kształcie plamek nadApowierzy

chnią ciała niewynięsienych , czerwo-

*
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nych i nieco siniawyćh ;! lub 'z tych

dwóch kolorow w. marmurowy z mienio-

nych. Obręb plamek nieregularny, iak

i onych rozległość. Takie krótko trwa«

ią, w jednym lub w półtora dniz, nikną,

_Poprzedzać zaś ie zwykłą. lekka gorąęz

ka.Lecz w tóm wszystkićm tylko. miernie

ciepłego zachowania się potrzeba.

Drugie równie po całem ciele, gęś-

-cićy iednak na ramionach rozsypane.

, Wychodzą nad powierzchnią iak głów»

ki od szpilek. Twarde iąk ziarka prosa,

'nawet tak połyskuiące się. Te dłużey

cokołwiek pozostaią. Czasem nikną ,

Czasemposychaią „i takiego wymagaią

"zachowania się, ze. strony choruią»

'cego, iak pierwsze.

"Trzecie po ciele rzadkawo rozsypane,
'w bębelkach przeźroczystych , inflam-

jmacyyną czerwonością otoczone, prze»
zroczystą lipkąw sobie zawierają ma*

steryą. |Podobne do mąłey wąkcy ny y
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tylko że wklęsłości srodkowey nić ma-

ią. Bardzo zdarzaią się rzadko. Obeyść

się z nićmi należy iak z piźrwszą i

drugą,

 

© oBzwarta o którky móm wątpliwość
-ezy z wakcyny pochodziła czyli ŁEż pra:

wdziwą była wysypką, prosowatą, po-
dobną do tey którą pod Nrm 2. opisaliś-

898.500 6%

ramionachi twarzy. Wiele z siebie wy:
' lewa,limfy, zapala wszystkie mityscń,
na które wyrzuca tak iak różą,i zbrzę-
kłość znaczną sprówuie, Twarz czasem

_Wysypce lepićy Doktora przywołać,
" Riżli na domowe spuszczać gię stara-

nia. Albowiem mogą zewnętrznychł
 wnętrznych wyciągać lekarstw, wszak-
_ te żadną niebezpieczeństwem niegrozi.

$to. Czasem inflammącyń wakcynowó
'mazwanś areola , tak bywa mocnń i ob-

* szerna, iż wspólnie z obrzękłością aż
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do ręki dochodzi. i te mićysca, ura«

zliwómi i bolesnćmi czyni, W takim

razie przy chło0zącey dyecie, można

dla przytłumienia inflammacyi, mącząć

płatki w białey wodzie nazwanćy aqua

gouląróii ciągle przykładać. We dwa

lub trzy di wszystko nazad odchodzi,

gmo. Po znacznćy inflammacyi, mo.

enćy 'gorączce, i pospolicie obok tego

będącey wielkiey dziecięcia niecierpli+ .

wości iswierzbie; a zatem urażeniu lub

zupełnem zdarciu pustuł, mogą się

one iątrzyć, przechodząc w złośliwę «

rany. Których obręb nową zaogniony

inffammacyą , ciemno czerwoną, 4

twardością tak wewnątrz ciała, iako

nad powierzchnią onego  okazuiącą

się, początek swóy oznacza. W takim

razie naylepiey wystrzegać się dólsze-

go drażnienia , dadź rękawy szerokie;

któreby się rany prawie niedotykały,

i tylko od owadów, ale nie wolnego
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powietrza broniły. Tym śp ojdbew A
nićy „przysychać nie będą. Do czego
i to ieszcze pomoze, ieźli się cokol.

wiek szarpii ne ranę położy i przy-
schnie. Co nayczęścićy dostatecznym
bywa do zupełnego wyleczenia. Jeżeli
zaś ciągła chorego nieostróżność, nie+
cierpliwość, lub niewygodne w nocy

Jeżenie do większego i złośliwszego
zaiątrzenia się rany posłużą, na ten

czas potrzeba lekarstw zewnętrznych,

które są z liczby iadowitych , a któ.

rych istotną potrzebę i sposob użycia

wezwany Doktor lub Chirurg uznać ;

oraz przepisać powinien.

„Po takióm opisaniu wakcyny praw-
dziwćey i fałszywey , po rozróżnieniu
tey symptómatów istotnych _stanowią-

cych. bieg ićy normalny, odtych któ-

re przypadkowie zdarzać się zwykły;

rozusmióm, że nikt nie będzie zwiedzio*

ny. „fdszywą wakcyną ; ani tóż dl
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niektórych przykrych i przemiiaiących

wakcyny  syimptomatów przy padko«

wych, od prawdziwóy wakcyny od.

śtręczonym nie będzie. |

IPakcyna Qokonana, 2

Zostnie nim ieszcze określenie Wak-

cyny. doskonałey dokonśnćy , czyli

oznaczenie tego iey peryodu, w któ

rymsię ochrona od ospy zaczyna; a.
którego niewiadomość może bydź po-

wodein miewinnego wakcyny posądze+

nia. Mianowicie w czasie panuiącóy

zarazy ospowćy,

, Jeżeli kto rozumie, że równo z dniem

żaszczepienia wakcyny, przez same

igły zakłócie , osoba wakcynowaną

iuż odbiera przywiley wyłączaiący ią

od zarazy ospowćy, taki bardzo się

myli. Ani się to nawet zgadza z wyo:

_ brażeniem,iakie owakcynie iiey sku+

teczności w tym pismie podaliśmy,
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Wakcyna nie prędzóy chroni od raże.

nia iadu ospowego, póki zupełnego

w ciele naszćm. skutku nie sprawi.

W biegu zaś ićy normalnym dziewięć

dni, a w spoźnionćm więcty cząsem

potrzeba do sprawienia wspomnione-

go skutku. Komu się więc należycie

przyjęła iw kim odhywała biez praw-

dziwóy wakcyny wyżóy opisany, ten

po przebyciu gąrączki i po okazaniu

się inflam macyi wakcynowgy, iuż iest

wolqy od rażenia ospowego, i śmiało

między ospowómi znaydować się może,

T4 więc ochroną, według normalnego

wąkcyny biegu, w dziewiątym dniu,

a w spoźnionym, kilko dniami póznity

się zaczyna. Jóy zaś cechą zawsze

jest gorączką i areolą. Przęd dziewią-

tym zaś dniem ieszcze mógł chory ; ć

chociaż wakcynowany, zarazić się 0spą

ieżeli nie był strzeżony. Taki pomimo

SCE
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wakcyńacyi, dostanie ospy, przed skoń-
czeniem jeszcze zupełnym wakeygy, ©

Wiedzićć albowiem o ospie trzeba,
że rażenie jadu ospowego, nie iest
wspólne z JeY skutkiem. Kto dzisiay
rażony został iadem ospowym, ten: się
o tem niedowie aż w dni siedm (zwy:
£zaynie ) iprzez cńłe sześć dni zdrów
zupełnie będzie. W siódmym dopićro
z'czyna cierpieć dolęgliwości pićrw-
szemu peryodowi ospy zwyczayne,
Wiemy o tóm z doświadczeń ospy ludz-
kiey szczepionty. (£)

zz42m manawamni r sa” W ARz b

(£) Zaraźliwość cspy przypadkowa, czyli
tak hażwani wzętrznó, dła różnicy od tey
która zewnątrz przez zaszczepienie bywa
sprawioną może iest prędszą, Ale tego żaden
z Pewnością wyrachowąć nie może. Więc się
trzymam w tóy mierze terminu zarazliwości
ospy szczepion$y , który zwyczaynie iest
dniem siśdniym.
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Nieodmienia się zaś w niczóm natu.

ra iadu ospowego w osobie wakcyno-

wanćey, ieżeli ta wszystkich ieszcze

skutków wakcyny nie przebyła. A za-

tóm i po zaszczepieniu wakcyny póty

ieszcze można bydź rażonym ospą,

póki wakcyna należycie. odbytś „nie

zrobi tey odmiany w naszćy otgani-

zącyi, która od zarazy ospowćy ubez-

piecza. Zaraza więc przed tą odmia-

ną nabyta, działaląc na ciało nósze

sposobem zwyczaynym, pomimo waka

cyny, ospę wznieci. Oprócz tego ,

mogła osoba na kilka dni przed wak.

cynacyą bydź zarażona, tak iak i po

zawakcynowaniu przed doznaniem ićy

„skutków. Ospa zawsze w siedm dni.
po zarazie skutki swoie wywieraiąc, bez

przeszkody wakcynie, okazać się może

w zwyczaynćy postaei po przebytych

nawet skutkach wakcyny. W ów czaś

taki chory tylko co wakcynęnaydos
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skonalszą przebył, zapada na ospę, któż

rń do niego wpłynąć potrafiła, uprze

dzaiąc skutki wakcyny. Dla ułatwie-

nia rachunku rozmaitych epok wakcy*

ny i ospy, tak co do ich rażenia, iak

co do skutku ; potrzeba zwrócić uwagę

na trzy głównieysze Epoki następnie

po sobie idące i między mę AE

ee się.

1mo. Siedm dni przed zaszczepie-

niem wakcyny.

200. Dziewięć dni Po PARY

niu wakcyny,

| gtio. Siedm dni po dziewięciu

_ dniach czyli po BęeePYCY. Agorączce

wakcynowćy.

Te trzy epoki jedn z drugą się sty-
kaią. I dzień ostatni każdy epoki po»

« przedzaiącćy, może bydz. uważany jas

ko dzień piórwszy;„epoki następuią-



 

oćy: (6). W piórwszych dwóch epokach
można bydź tążonymi ospą, w trzes
cićey nie możńa, ieżeli wakcyna dobrze
odbyta. Ale można ićy skutkow dóo-
znać z powodu rażenia w drugićyEpo-
Ce zdarżonegó, Rażenia ospy w pióćrwa
szey epoce któregokolwiek bądź. dnią
żdarzonć; dądzą się widzieć w swoj m.
skutku w epoce drugićy, a zatóm.pa,
żaszczepieniu wakcyny, ale przed od-
byciem ióy skutków. Kto pićrwszega
dnia, pićrwszćy epoki zaraził się ospą,

ten ićy dostać może pićrwszege. dnia
epoki drigićy , to iest tego santego

kiedy był wakcynowany. lecz. czy
ztąd następtie wniosek, żeżaszczepie-
nie wakcyny,.przyciągnęło, przyspie-
szyło lub sprawiło ospę Ż'1 taknastemp-
nie rażoiy2.3. 4, 5. 6.7.dnia pićrwszćy

żPP GOPS reg SA rod R

- (u) DIA pewności iedyak epoki te w całkowi-
tych wolałem liczyć porach.- ?

>
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epoki, dostanie ićy 4. 3. 4: 5. 6. 7:

drugićy epoki.

W diugićy FPpoce pómimo zaszcze”

pionćy wakcyny tażonym bydź moa

że ospą do dziewięciu dni, 4 zatćm

Skutki.rażenia mogą Się okazać, w ty"

że ieszczę Ejpoce dnią 8. g. i w trze+

cióy Epoce dnia to: 11. t3: 13. 14,

położmy iesżcze wręszcie ig. Dostanie

żaś ićy pomimo naylepszego wakcyny

biegu; W tenczas wspólnie i obok sies

bie póydą dwie choroby wakcyna 4ź

ospą. A iedna drugićy hieprzeszkodzi,

W trzeciey zaś Kpoce zarąza ospy

iuż nas niedotknie, i tylko ( iak teraz

powiedzieliśmy) skutki rażenia zdru=

gićy epoki ( ieźli w nićy był na zara:

zę, wystawiony ) pokazać się mogą,

Tych zaś tylko do 15. dnia skończo:
nego czyli do 16. wakcynacyi oczekis
wać możemy. Więc w 16. dniu po

pićrwszym wakcyny zaszczepieniu, Zu-
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pełną spókoyność- mićć powirmiśmy:.
Nietylko że się ospą iuż więcóy nież
zarażemy ale że wciągu wakcyny ićty
nie nabędziem:

« Dodaymy ieszcze że Epokite liczo»
ne są według normalnego biegu tak os-
py jakoi wakcyny, wktórym czasem by-
waią: wyjątki, Wiómy że iad ospowy, dłu-
żey iak dni siedm, bo czasem dwanaście
w nis nieczynnie spoczywać może:

Wićmy że wakcyna w swoim przyięciu

się, kilko dniami czasem opóźnia się,

a przeto cały bieg, chociaż potem

regularny, kilko dniami spóźni. To

iednak rzadko się zdarza, i wdokładnóy

obserwacyi łatwo postrzeżonym bydź

może. Żawsze iednak oczekiwanie i

niespokóyność rodziców względem
pożądanóy dla ich dzieci ochrony, trwa-
dojtygodni dwóch, a naydalćy trzech,
Roztropność ich z rozsądkiem połą-

czonń przy dokładnićyszóm rzeczy po-
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znaniu, uwolnią wakcynę od niespta*

wiedliwych zarzutów ieżeliby z nie-

uchronnćy według tóy kalkulacyi ko=

nieczności, dzieci ich wakcynowane

w blizkiem po wakcynie następstwie

lub razem z nią, ospy dostały, (Co zaś

do ospy wietrznóy, od tey wakcyna

nie broni i każdy ićy dostać może po-

wakcynie w pół-roku, w roku i w lat

kilka Ge. tak iakeśmy tego sami w

Wilnie doświadczyli, gdzie oną od sa-

mey wiosny początku panuie,iwiele

dzieci wakcynowanych dotknęła. Ale

iak zawsze zwykła bydź nieszkodliwą,

tak i tu nie złego nie zrobiła,

 



 

    



 

CZĘŚĆ CZWARTA.
- Zarzuty przecio wakcyne. |

7 1 t« 1.

— iii= | . u e ,„amI i a

Ieżeli pierwsze trzy części tego pi>

sina, trafiły do przekonania Eżytelni-

ta,a swiadectwa i dowody w him przy.

toczone pozyskały wiarę; żadna tedy

już o niewinności i skuteczności wak-

cyny nie powińna pozostać wątpliwość,

Namienióćmy iednak o niektórych głów.

nieyszych!przeciw szczepieniu wakcy-

ny zarzutach, które chociaż obok za-

Ma



sad w. tóm.pismie położonych wiary

znaydywać niepowirnó., mogą iednak

wymagać obiaśnienia.Pisać albowiem

o wsżystkich zarzutach wakcyny, kie--

dy powszechną zyskuie wiarę, byłoby

tylko simóy erudycyi i ciekawości
przedmiotem. Tyle tylko w ogólno-

ści „o nieh powiemy, że wszystkie

wiele ich było, wypływały albo z sd-

mego tylko rozumowania i błędnego

sądzenia przeciw doświadczewiu; albo

z doświadczeń których sk tek nieodpo-

wiadał oczekiwaniu; lub uprzedzeńi

przesądów dawnością utrzymywaych,

Co do pierwszych, te, z uczonym ale

naymnióy w. tey mierze -doświadczo-

nym ióy przeciwnikiem MaskremHEarz

ddwno_ iuż upadły, zostawuiąc po.sobie

nowe swiadectwo, iak mało. sozum mo-

ze przeciw prdwdom.: doświadczenia,

kiedy swoie zarzuty na r ozumowaniiu

tylko, a nie, na doświadczeniuopieja.

.
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Paki razuun traci nawet prawo przewo-

„dniczenia. doświadczeniom;.gdyż iego
zasady oznaczone cechąuczonego prze-

sądu, samego przewodnika w podćy-

rzenie podaią.. |

Drugie z większóm prawem w. opa-
rze stawały przeciw upowszechnieniu

wakcyny. Czas pokazał; Że ich zna-

czenie momentalne pyło> Ale żez do-

świiadczeń wynikały, więc miały pró-

"wo zawiesić zdanią sądzących, póki
"dalsze doświadczenia na tę lub ową

stronę rzeczy nice rozstrzygły. Upadły

wszystkie, za potnnożeniem się bez

liczby przykładów. J wszystkie zdarże+

nia które na moment zachwiiać mogły

" pewność wakcyny,nie iby samóy oka-

zały się bydź płodem, aleubocznych

- okoliczności. Pozostaią więc tylko

'mprzedzenia i przesądy; ale te z cza-

sem upadną. jle raz$ bowiem iaki wy

* nalązek dył prawdziwie i powszech-
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nie użytecznym, zawsze” mi ustę-

'pować zwykły. ' Załować tylko! że czę-

"stokroć wiele do tego potrzebowały

"czasu, którego próżną strata nie mało

szkody przyniosła 'Jeneracyom nie-

-ghcącym wpoionego błędu odstąpić.

Żarzuć Pidrwszy.

Każdy człowiek ręz w życiu oObydź

musi koniecznie ospę. Ciała iego przez

to oczyszczonóm zastaie z. wrodzoney

iemu materyi chorobowey. Więc ną cóż

mieszać porządek natury, która wszyst-

kim ludziom beż wyłłączenią ospę prze-

znaczyła, _Niemiałby m na ten zarzut

co więcey odpowiedzićć, tylko powtóż

"rzyć tą wszystko, com w. pierwszey Czę:

ści o ząrązliwych chorobach i ospie

powiedział, gdzie iky niekonieczność

wyswieciłem. Jeżeli to kogo nieprze-

komywa, należy go zostąwić przy łego
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rzer

zdaniu, póki własne nie przekonaią

nieszczęścia,

Sa rzuć Drugi.

Choroba z żarazy bydłęcey pochodzą-

cd, gdy Będzie w ciało nasze przyniesioa

ha, uczyhić nas może skłońnemi 00 zara-

zy i chorob bydłęcych, ile razy te pano-

wac będą między bydłem. A tak wespół

z bydlętamiimy na ich zarazy choro-

wać będziemy. Ods$łami w tym za-

rzucie czytelnika dotćy części pisma

w któróy wakcynę opisywałem. Któ-
rA gdyby też i zarazą bydlęcą była,

iaką w istocie nie iest, w tem iuż oka-

zuie swoię niewinność, że ićy prze-

bycie boni nis ód powtórnego ićy
rażenia. Gdyż drugi raz zaszczepio-
nA wakcyna, do tego kto ią raz nale-

życie przebył, iuż więcćy się nie przyi-

muie. Zeby zaś z tąd iakaś skłonność,

nabycia innych chorob bydlęcych wy-
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nikać miała pod nazwiskiem zaraż y

bydlęcey , tego żadnóm rozumowa«

niem dowieśdź niemożna. Wakcyna bo-

wiem z nićmi nic niema wspólnego,

ani jsię tak łatwo organizacyń naszą

w bydlęcą zamienić może. Które cho-

ciaż w ogólności między sobą dosyć

podobne, tak wyrażne ieduak ma-

ią granice, że zatarcie onych bez

przewrócenia odwiecznego natury

porządku iest miepodobne.  Wszak- |

że dosyć blizka się ocierainy koło za+

razy bydlęcóy w tenczas kiedy oua.

panuie, A lubo ta z istoty swoićy

niepctrzebuie  zaszczepienia, bo się

przez atmosferę kommunikować może,

'.dednak ludzie ićy niedostaią ; równie

iąk bydlęta. w robionych umyslnie na

to doświadcżeniach nie przyimuią na-

szych chorob zarazliwych.

SAma nawet wakcyna którą pićrw=

szym iest w tym ogółmym prawidle
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wyiątkiem, „inna. test w bydłęciu a in-

ną w człowieku. Ą ieżeli iakie „się

postrzega podobieństwo ikiędzy” iedną

i drugą, to samo iest dowodem,* że

wakoyna z  bydlęcia ńiec6 innega

w ciele ludzkiem sprawnie jAk wakcj+

rę,i ta nierównie łagodniśyszą . Któż

kolwiek zatóm dobiże pozna * skutki: y

symptomata onćy, nie będzie się lękał

wprowadzenia między rd żarazy
v 4ę 4

bydlęccy.

Bokino. się . między innómi. gĘ tego,

żewakcyną d0 ndszych krów ' zapra:

wadzonć ,' bomnoży liczbę chorob

Którym  misze  bydo ulga, „Wieleby

nayprzód miał trudności ktoby iąmię-

dzy krowy nasze chciał zaprowadzić.

Musiałby kazdey zosóbna  lancetem

lub przez doienie zaszczepić, a gdy:

by tego dokazał, nic by. niestrącił w

śwoley Kkonomice iak nietracą na»

tem mlęczarnie Angielskie.
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Zarzut trzeci.

- Gnęroba bydl: cd chocby też nie była,

zt fi 02a iakąś w konstytycyi ludzkićy

zrobić odmianę, może naturę człowieką.

Qobydłęcey zmiżyc. Możeumysł człowie-

ka stępiele, Słowem, że użyię wyrazu ,

którym ią,oskarżono. Może dziecka po

wakcynie zgłupieie. Gdyby się naturą
człowieka do bydlęcćy zniżyć mogła,

prędzóy by się tego ze strany pokar-

mów bydlęcych obawiać należało ,

w których codzień iadamy, mięso by-

dlęce izwierząt różnych. Lecz iednó

i drugć mniemanie, równie byłoby hy-

potetyczne, Prócz ogólnego bowiem

na konstytucyą naszą wpływu dyety

zwierzęcey i roślinney, widzimy że

głównićysze nawet temperamentu są-

"mego charaktery, zasadzone na szcze:

 gólney kazdego człowieka organizacyi,

ani rodzaiem pokarmu, ani lekarstwem

zatarte bydź nie mogą. Tem bardziey
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Ło co człowieka szlachetnibyszym cży*

ni nad 'inne' zwierzęta, d bydź utraco»

nem żadną Miarą mie może,. chyba

„przez zniszczenić tegó organu, który

władz umysłowych test mieyscem. Pa

kiey: zaś odmiany 'w ciele naszem spra»

wić nie nie może. Liczne doświadcze”

nia okazuią , że nikt po wakcynie ro=

-zumra nie strącił; kto 50 miał przed

*wakcyną, og (08: 140: 5PROŃ

TĄ

gó Marzuć ces

Mtonak po wakcynie. dzieci nabywaią

Befektów. Inie na iednćm postrzeźono,

które zdŁOdĆ byto zupełnie przed wakcy:

ną, po przebycju oney zaczęło chorować,

z niszczóć bez żadnójy przyczyny , ana-

koniec umarło. Zarzut ten przez ŻA-

_dnego z Medyków czynionym nie był.

Pochodzi on iedynie z przywidzenia ro-

"dziców s którzy używając środka no-

wego z niezupełnym ieszcze zaufa,



, miem, każdą następną  dolęgliwość

dziecięcia, chociażby w rok lub dwa

łata zdarzoną. gotowi wakcynie przy-

pisać. Z tych atoli, rozsądnieysi a

niech się nad; tóm zastanowią, że

MMedycy nie zalecaliby tak lekkomyśl-

nie nowó-adkrytego środką, aniby też

wakcyna tylu Rządów powagą wspiera«

na była, gdyby ją choć pozornćm pe-

dobieństwem posądzić można było, że

kiedyżkolwiek złe skutki za sobą pocią-

gnie. Nie widzimy ami w obcych,

„ani swoich doświadczeniach przy»

* kładu, zeby wakcyna komukolwiek prę+

dzey czy pózniey zaszkodziła, lub

żeby z naymnićyszćm do prawdy po-

dobieństwem, obwiniać ią można by-

ło, o następne choroby. Inaczey iuż-
by o tóm dawno ostrzeżoną została po<

wszechność, Cóżby albowiem wstrzy=

mywać miało Medyków, żeby takiego

nie odkryli niebezpieczeństwa. Lecz



CzwAaRTA. 199

 a GŁ. ma wazy

zaden też nie położył tego twierdzenia,

że wakcyna od wszystkich defektów i

wszelkiśy smierci broni. Zmnićysza

stratę dzieci, zachowuiąc tę część

którń dawniey z ospy umierała. Prócz

ospy , wiele iest chorob z których

dzieci umieraią. Strata ich dawniey,

licząc wto i ospę, taką się z rachun-

ku okazała, że z tych które się wje-

dnym roku zrodziły, po latach dziesię.

ciu, połowa tylko w życiu zostaie,

Potrącić dzisiay można ztego rachun-

ku 450.090. które w samćy Europie co-

rocznie z ospy umierały. Te więc

szczególnie śmierci ofiary, zostawuie

wakcyna przy życiu, Przeszkodzićzaś

temu nie może , żeby z zębow , kone

wulsyi, laxy , robaków, odry, sk

tyny, skrofułów i tylu innych tęgo

wieku defektów, nie umierały. dzieęi,

; Któż więę o wszystkie przypadki iakim
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późnićy uledź mogą , obwiniać będzie

wakcynę * (a

 Karżut pięty

Można dostaćóspy po wakcynie, 'i tax
kie wiOżiano przykłady; więc próżne

iest szczypić Ozieciom. wakcynę. Zarzut

"takowy ułatwia się tm, cośniy wyżey ©

wakcynie niedokonanćy, i fułszywćóy :

tudzież 6 wietrznóyospie powiedzieli.

Jakoż we wszystkich tych pfzypadkach

maiemancy bezskuteczności wakcyny,

zawsze! się okazuje w dokładnóm rze-

czy wyexaminowaniu, że albo 'ospa

prawdziwa, przed dokonanym wakcy-

"ny skutkiem, lub też po wakcynie fał:

4 szywćy zaraziła. Albo ieżeli powakcy-

onie prawdziwóy i należycie odbytćy,

tedy nie była to ospa prawdziwą, ale

wietrznś ,. o którey wiadomo” ze -się

wakcyny nie boi. |

G



 

Garzuć szósty.

Wakcyna mało wyprowadza materyt ,

a tóm sdmóm ciała nie czyści, iakże mo.

"żę o ospy oswobodzic? Po cośmy o ma.

teryi ospowćy i innych w stanie cho-

roby. produktach , tudzież o wakcynić

i ióy sposobie działania w piófwszych

dwóch częściach powiedzieli, służyć

będzie za odpowiedź na przeciw tema

zarzutowi. Nie potrzebujemy tego od

wakcyny, żeby obfitość matetyi z cid-

ła wyprowadzała, gdyż to będąc wprzó-

dy w stanie zdrowia, nie wymaga Żża-

dnego czyszczenia. Inaczćy zaś uie<

którzy zarzut ten przewracają, mówiąć.

Czy może byOź żeby choroba tak lekka

iakąiestwakcyna , tak małą wzniecdiąćd

gorączkę, że ićy czasem ledwie Jostrzedz

można, tak wielką w konstytucyi naszdy

robiła oómianę, iżby w skutku swo-

im podobną była 00 tóy iaką ospa wnds

sprawuie, mocą którćy wolni iesteśmy 00



t82 "że ść
cza a ź setowe A manner a —

powtórnego nabycia. Dosyć byłoby na

to odpowiedzieć, że Łak iest w jęto*

  

cie „iże tego doświadczania dowodzą.

Lecz. skutek ten łatwo wytłumaczyć

można z prawideł nauki. Wakcyna dla

tego iest chorobą lekką, że iad wak=

cynowyk nić mi własności tak obfitey

reprodukcyi iak ospowy. Nie wyrzuca

samowolnych na. ciało pustułek, jak

gzasem w setnóy.liczbie wyrzucą ospa.

Wakcyna w tóm tylko mityscu robi

pustuły, iw nićy dzieło swoićy repro-

dukcyi odbywa, gdzie żaszczepioną

„została, Malo zatćm tworzy chorowi-

tego: produktu, a tem sdmćm na lek»

- kiem kończy ciałą poruszenia. Jeżeli

siedną lub Gztery pustułki, wyraźną a

„czasem 1 MOC ną wzniecają gorączkę,

luflammacyą. ramienią Be. Czegożby

nie zrobiło ich więcey ? Jest onź

z liczby tyeh.iadów. dzielnych i sub-

te nąeb. które w 87niszym skut
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kuią atomie, Byłabyw"Mokro-

prićyszą nad wszystkie inne, gdyby

się sa.na udzielać mogła; i miała własność

 

robienia  samowolnych po ciele pu-

stuł w takiey ilości, wjakióy czasem wys

daie ospa. Te bowiem dwie własności po»

łączone z wielką iety dzielnością, u.

czyniłyby ią niechybnie zabóyczą.

- Dowodziłem tego między innemi w

Dyssertacyi mianćy toku przeszłego ria

publicznóm posiedzeniu JMPERATORSKIE-

Go Wilenskiego Uniwersytetu iż gdyby
można było komu tyle zaszczepić pustu- .
łek wakcynowyćh, wiele ich miernie ob:

„fita ospa wyrzuca, gdyby te wszystkie w

normalnym biegu do doyrzałości przy,

fszły,ha ten czas naymocnićyszy czło-

wiekniebyłby:w stanie iby wytrzymania

4 uińrzećby musiał. Kiedy tymczasem os-

"pe nmayobfitszą wytrzyruią ludzie. Niech

więć nikogo niezastanawia , pozórńą

"między skutkiem a przyczyną niesto-

N
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sowność.' Moe tego iadu w jednćy

pustule, zaręcza za dostateczne całey

konstytucyi wzruszenie; którego skut-

kiem iest następną od powtórnćy tak

wakcynowańey iako ospowćy zarazy

ochrona.

Tarzżuż Jiódmy:

Zkąż td pewność że wakcynwana Boba

w ldt 30. 20. 30. lib zo. ospy niedostanie.

Może wakcyna tylko na półroku, rok,lub

kilka lat broni 00 ospy. Od czasu za-

częcia robienia obserwacyi przez JEN-

|NERAiuż lat kilka upływa. W tym prze=

ciągu popilney przez uczonych rtozwa-

dzeibadaniu pokazała się bydź tąrczą od

ospy. Swiadectwo rzetelne wieśniaków

o wakcynie w Anglii i Irlandyi od nie-

pamiętnych czasów u nich znanćy, i

skutkach od dawna doświadczanych, po*

winnoby troskliwych od tego zarzutu

uwolnić. Dr. Joan w Barry dono"
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sząc PEARSONOWI. o„wakeynie 1 w Ir.
landyi znanćy, mówi: że wakcynę w

  

  

r

Lrlandyi nazywają Schinnach. Wyraz
zaś ten tak starożytnym bydź mieni,
iż żadneso nie ma podobieństwa do
dzisikyszegow Lilandyi dyalektu.Wszyst-
kie te dowody są równie za staroży-
Enością, iak i za ciągłym wakcyny
skutkiem.
af rDI yes

Jeśliby zaś kto na ków nieprzesta-

wał, i koniecznie żądał dowodów
z doświaczeń uczonych , niewiem
czyli dobrze sobie doradzi, nieużywa-

jąc zaleconego: środka o którym nie
mą innćy wątpliwości, tylko czy będzie
iego skutek na cedły wiek trwałym.
Gdyż choćby przywiley ochrony przez
wakcynę, na sześć lat tylko stużył,
wartoby iednak było oną zaszezepiać
że względu niebezpieczeństwa ospy,
a co lat sześć takowe szczepienie po-
Bowiść.

Na



 

1g6 i Cześć

 
 

—- ah maz

Kończę natóm naykrótszą część
ww

o zarzutach. Wspomniałem zaś dla
"OZ z; sA.

' h

 

tego,:

z naszych, nie uszłypiszącego uwagi.

fo com w piórwszych trzech czę

: sciach powiedział, mogłoby mnie , żu-

pełnie od tey cżwaritey uwolnić . Jakoż

w późnićyszych o  wakcynie dziełach,

zapewne niebędzie już wzmiańki o za-

Baca, gdyżtesame przezsię upadug,
8
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CYRKULARZ,

"©o wszystkich Kollegtów „Cekarskich

Życzący się zaszczepienia Krowity ospy.

 

—

z Bożćy Łaski FRYDERYK WIL-
HEĘLM Król Pruski $c*

"Łaskawe 'ndsze  gozorowieńie, Uczeni

Radzcy, zacni kochani iwierni |

Gi, w krajach nszych ,j za granicą

'€zyniono wiele d< świadczeń,>zaszcze”

pienia krowiey ospy» r dosyć Pisau0

zatym przybyłym z Anglii wynalą-

4
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zkiem, i przeciwko niemu. Departa.

ment nasz Medycki tyle się poinienio-

ną rzeczą zatrudnił , ile ona dla swo-

jey ważności w politycznym i lekar-

skim zasługuie względzie. Przeczyć

"nie można, że gdyby krowia ospa bez

innych szkodliwych konsekwencyi od
ludzkióy zabezpieczyć mogła , zosta-

łaby pvyzyiętą z większą nierównie

łatwością nad wszystkie inne dotąd

. wymyślane środki. Wiadomo iest, że

wiele w następnym czasie za pomocne

uznannych lekarstw n.p. China i Anti-

monium , znaczego doznały oporu, rów-
nież zaszczepienie ospy ludzkiey, dla*

którego teraz Rząd nadgrody wyzna-
cza, nie lepszego doznawało losu.

Atoli nisz D:partament medycki nie ma

dotąd żadnych powodów dawać pierw-

szeństwo dła zdań za krowią ospą , lub

przeciwko nićy okazywanych „. Wielo-

krotnemu i nieparcialnie czynionemu

"
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doświsdczeniu , to roztrzygnienie iest

zostawione . Tymczasem: iednak De-

pirtament nasz medycki przestawać

musiał na pilnóm roztrząsaniu izbie,

rdniu czynionych prób zaszcżepienia,

ażeby znich mógł sądzić, iąk daleko

bez oczewistćy dla ludności krajów

naszych szkody cierpiane bydźmogą.

Lubo dotąd skutki tego| szczepienia

okazały się bydź zabezpiecza,ącemi od

naturalnćy ospy , z Qycowskićy iednak

0 dobro wiernych nAszych poddanych

troskłiwości, za potrzebę uznaiemy po-

danie pewnych zasad. służących do
poprawienia doświadczeń, tym szcze-.
pi eniem zatruduiaiących się Lekarzow.

1mo. Nikt zatem prócz approbowa-

nych praktycznych Łekarżów, do któ-

rych także regimentowi Chirurgowie

należą zaszczepieniem ospy krowiey
w krajach ueych zatrudniać.się nie-

powinien.
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200. Approbowanym Kreis Land i

Stadt Chirurgom , to pozwolenie tylko

pod przewodnictwem Lekarza dane bę-

dzie.

'ztio. Lekarz każdy bądź sim zaszcze-

pia: bądź tą operacią dyryguie, obowiąza-

nyiest utrzymywać regularny Dzien

nik względem zaszezepionćy osoby,

w nim wszystko, co siętycze tóy cho=-

roby Qirecźć lub indirecte, szczegól-

nity dostrzeżone zaszczepiania skutki,

pod przysięgą swoiego urzędu , wymie-

niać, i urzędowy extrakt z jmiennym

wyszczególnieniem zaszczepionćy oso-

by, iey charakteru, stanu i mieszka-

ńia, corocznie, a nawet przy końcu

teraźnićyszego roku, przełożonemu

prowincyonalnemu Medyckiemu Kolle-

gium zdrowia przesyłać,

4to. Zaden Lekarz ważyć się nie mą-

zachęcać natrętnie oyców fainilii , opie-
Ń
.
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kunow , lub' innych przełożonych , de
dawania swoich dzieci, sierot, albo
służących na pomienione szczepienie,
a mnićy ieszcze takowe oświadczenie
publicznie donosić, częścią, dla tego ;
ze ieszcze dotąd niepodobną iest rze-
czą przeniknąć z pewnością skuki tego
szczpienia, częscią, że w ogułe każ.
dy Lekarz iak nayostróżniey postępo-
wać powinien przy takich probach, za
których skutek sńm żadną miarą ręczyć
nie może. Przeciwnie zalecamy Leka-
rzom, kiedy się ospa naturalna na ia-
kim oai mieyscu, ażeby zaszcze-
pienia oney, a gdyby dla ważnych o-
koliczności miało bydź niebezpieczne,
wreszeię zaszczepienia ospy krowiey,
przynay mniey iako tym czasowego ra-
towania środka , przeciw 'szkodliwóyo0-
spie-miczaniedbywaji , lecz owszem do
tego się przykładali, gdyż i epidemi-
czna początkowie dobra ospa 'zdarzą



  

a'ę iż w dalszym czasie wżłą się prze-

mienią; przez przeważające zaś większe

niebezpieczeństwo złey ospy, wszyst-

kie inne ustaią namysły. Przy tem zo-

stawuie się to sumienności i rostro-

pnościękażdego Lekarza ,przy zalecanią

tey jeszcze niezupełnie roztrzygnia-

nóy rzeczy, równie ostróżnie iakprzy-

samych probach postępować, każdemu

namyślalącemu się ną to, takdowody;

iako też wszystkie ieczcze niezupełnie

uprzątnione wątpliwości przełożyć, Z0-

stawić iego osobistemu rozmysłowi , a

szczegulnićy zalecać zaszczepienie 0:

spąludzką.
sto. Doświadczenie nauczyło, że

w ludziach zaszczepionych krowią ospą

pokazuie się wiełka różnica prawdzi-

wey i nieprawdziwóy ospy krowićy , i

że ta Ostatnia od zarazy ludzkićy 0-

spy niezabezpiecza. Prawdziwą krowia

ospa , chociaż ieszcze dotąd nie mo-
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ay

zna zaręczać, ża iey przyznaną, pa
wielu mieyscach własność, robi 8

początkowie na wyimieniu świeżo-doy-
nych krów. Jest koloru ołowianego ,
połączona na wymieniu z podobnym
do róży głębokim zapaleniem , i zawie:
ra w sobie przezroczystą iak woda
limfę, ita tylko iest zdatną do zaszcze-
pienia; przeciwnie zamieniona w ro-
pę. mętna inieprzezroczysta limfa pło-
dzi fałszywą krowią ospę. ;

óto. Wkładamy na zaszczepiaiących
Lekarzów obowiązek, ażeby używali
do szczepienia prawdziwćy krowióy
ospy, również ostrzegamy ich , aby
żadną limfą z krowićy ospy takich
ne zaszczepiali ludzi, którzy ludzką
albo krowią ospę iuż raz mieli, lub
kiedy choroba w swoich lokslnych zjae
wieniach należycie się odbyła, ani też
taką z ludzi wziętą limfą prawdziwćy
krowićy espy , która iuż przed wzię-
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ciem swoią utraciła przezroczystość,

/łub w gorącu wyschła, zgniła , albo

się zestarzała, ( więcćy nad 4. tygodnie )

ponieważ doświadczenie dowiodło, że

„takowe limfy, od ludzkiey nie zabez*

pieczaią ospy.* |

'"Departamęnt nisz Medycki przeko-

nany, że tym sposohóm na dokładne

„rozwiązanie tego pytania: Czyli ospa

krowia bez niebezpiecznych skutków , 00

luzkićy zabezpiecza P Ważny krok iest

uczyniony; zachowuie sobie uwiadoe

nić w czasie Publiczność o doświad-

„czeniach i obserwacyach, które wzglę-

dem tego odbierać będzie. Zyczliwi

wam łaskawie e. Dan w Berlinie dnia

zi. Lipca 1gor. roku.

" Na nayłaskawszy J. K. Mci specialny

rozkaz
ż Hrabia von 0er Schuł/enbourg,

( Z Dziennika zdrowia JP. laFFS:

Nru4go.) (ŁA i
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Odwieszczenie w zamiarze zmnićysze:

 ZEE.

  

nia ilości umieraiqcych Ozieci na

| ospę w WPrusiech JVowo-

JPschognich. |

- Król Jmść Pruski Pan Nasz miłości-
wy, z wielkim żalem smutną powziął

wiadomość z doniesień Woienno-Hkoc-

nomicznych Kamer, iż w Prusiech

Nowo-Wschodnich ospa naturalna ©or0-

cznie nadzwycżzayne i niesłychane czy-

ni spustoszenia, z Dabell umierąiących

Chrześcian , bowiem które, Proboszczo-

wie ze swych Parafii podają, pokazało

„się: iż Wsamóm tylko Departamencie

"Kamery . Białostockiey w przeciąguo0-

zbksch” lat trzech, więcty iak-'8900-

dzieci Cha ańskih na tę niszczą:

; cą chorobę, umarło, Połączy wszy całą

ilość umieraiących wynika, iż pomię-

dzy: stem zeszłych +z tego światu dzie.
wt
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ci maiących mńlćy rg. lat, iedynie na

ospę 28. umiera. Jlość ta gdy. ( po-

dlug zbieranych w tey mierze wiado-

mości ) przenosi ilość umieraiących po

innych kraiach i Pyowincyach w nay-

niepomyślnićyszych nawet wypadkach,
, „wymaga przeto-koniecznie , aby z stro--

my Policyi kraiowóy przedsięwzięte by-

ły środki. zapobiegaiące temu, oraz
aby zwrócić uwagę mieszkańców 'Pruss

Nowo Wschodnich na okropne skutki
tey pustoszącey choroby, dr Bita

W tym zamiarze raczyła J. K. Mość
z wielu powodów Qyeowskićy pieczo-
łowitości ku swym wiernym mieszkań-
*eóm Prowincyi Pruśś” Nowo.Wscho:

dnich, następuiące wpowszóchności

podać: przepisy, 7”

- 1mo.. Nie podlega to Żadnóy wątpli
wości, iż tysiąc pomarłych dzieci,
niechybnie przy życiu utrzymaneby

zostały, gdyby Oycowie i Matki ( ie-
%k



DoDaAaTEx 197

żeli ubóztwo onych nie pozwalało udać

się im po radę do Doktora lub Chirur-

ga ) pielęguiąc sami dzieci swoie pod

czas ospy; wszystkiego dokładali sta-

rania ku odwróceniu śmiśćrci; a przy-

naymnićy gdyby do przeciwnych cho-

robie zupełnie, nie udawali się byli

środków, Wiadomo bowiem iest aż

nadto, iż Rodzice i należący choru+

iących dzieci na ospę, mnieinaią nay-

więksże onym ucżynić dobrodzićystwo

( wizbach iuż z samych siebie nizkich

i niezdrowych ) 'przykrywaiąc one

niocho pościelą; kożuchami; lub pła-

tami, albolitez kładąc one za piecem

lub wcale na piekarniach, naymniey.

nieprzypuszczaiąc weyścia swieżćmii

powietrzu, iako też eo iest naygor-

sza, daią onym rozpalaiące rapoie i

pokarmy, iakiemi są: gorzałka, miód;

pieprz i t. d. a to dla przyśpieszenia

aby ospa wyszła, takowy sposob postę*
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powania żamiast coby miał zmnieyszyć

niebezpieczeństwo wynikaiące z ospy

i utrzymać chorych przy żvciu, aż

mmadto często ściele im drogę do grobu.

Aby więc Rodziców i Krewnych cho*

tuiących dżieci na ospę, którzy dla

uboztwa lub innych przyczyn nie są

w stanie , lub nie mogą użyć rady Le-

karskiey , poznać z przepisami i środ-

kami iakiemi maią choruiące dzieci na

ospę ratować, napisanym został z woli

Rządu krótki przepis , który pod tytu-

łam Rż0a przyiacielska Ola Mieszkańców

Miast i Wsi w ięzykach Niemieckim,

Polskim i Litewskim wydrutowany:m

W i ile możności powszechnie bez

opłaty yo żostanie. Mys

Wzywa się przeto iak nayusilniey

ninićyszym pisimóćm , wszystkich Ro-

dziców, „Krewnych i Powinowatych:,

którychpieczołowitości są dzieci po-

raczóne, aby się starali rożpoznać

15
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z treścią tego szczupiego pisma i po-
dług podanych w nim zupełnie nie true
dnych do poięcia przepisów w czasie
pokazuiącey się ospy postępowali: Na.
lczy więc aby Magistraty po miastach,
Przełożeni nad gromadą po Wsiąchlub
Woytowie, iako też starsi” Zydowscy
po exemplarzu tego pisma u siebie
zachowywali, a w czasie panuiącóy
ospy przed ludem sami, alboli też przez
czytać umieiących, czytać i obiaśniać
onemu starali się, Szczególnićy zaś
wzywa się Kięży, Nauczycielów, Posses-
sorów dóbr Ziemiańskich, Amtmanów,
Officyalistów publicznych, oraz tych
wszystkich których dotyka los współ.
obywateli ,aby raczyli przez ludzkość i
miłość oyczyzny, wszystkiego co iest
w ich mocy dołożyć starania, aby przeż
ich radę, czynną pomoc, i naukę , mie-
szkaniec miasta i wsi rozpoznał przepisy
w wspomnionćm pismie zawarte, araż

o susiGksi
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Zwrócić iego uwagę na dotąd używatte

a bardzo szkodliwe i przeciwne cho-

robie środki, > * %
„ A 4

„ Wspaniały zamiar ulżyć cierpiący
RÓ£

ładakości, oraz. zachow aćprzy życiu

człowieka, powinne byrdź dostateczną

pobudką . aby każdy ile.mu..sposo*

bność. dozwoli ułatwiał i 'dopomagał

dobroczynnym, w tey mierzę Ustawom

rządowym. j m"

i 200. Doświadczenia abSóR

czasów aż nadto żtwierdzaią, * iż ku

zapobieżeniu smićrtelnym „wypadkom

ospy ,naylepszymiest środkiem szcze»

pienię onćy ; szcżególniey zaś szcze»

pienieospy krowićy czyli wąkcyny: nad

inne zalecane. bydź powinno. ; Tysiące

bowiem szczęsliwych- doświadczeń po

kazały : iz szczepienie .limfą prawdzi-

wćy.ospy krowićy, wznieca chorobę

z naymnieyszćm -nie połączoną-nie-

bezpieczeństwem, mimo tego iednak
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broni szczepionego od zarazy przez.

ospę naturalną niepozostawniąc żadney

ostrości w płynach onego, ni też za”

wiązków do innych chorób „napotóm.

Mimo jednak tak oczęwistych korzyści

wynikających ze szczepienia ospy

szczególnićy. zaś z ospy krówićy,

przecież bardzo mała część mieszkań:

ców Pruss Nowo-Wschodnich oneydoć

świadczał i, i-nowy.ten dobroczynny

wynalazek czasów te! ażnieyszych, tak

co do nazwiska iako i do istoty rze-

Szy „pospólstwa Pruss Nówo- Wscho-
,

dnich wcale iest nieznaiomy m.
ć SAŻiLh 4: ś)

Wzywa. się przeto iak nayusilniey

„Doktorów, Chirurgów, Xięży, Zwierz-

„chności. Wieyskie i wszelakich- Rząd-

2ÓW; aby "ile ich władza rozszerzyć

się może, dak. naytroskliwiey starali

się zalecać ludowi tę tak małą opera-

cvą; Rodziców zaś maiących dzieci

"które jeszcze óspy nie miały do tego
Oz
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nakłaniać , żeby wspomnioną ospę kro-

wią wszczepić onym kazali.

_ Skoro sposób ten leczenia poznanym

i wprowadzonym zostanie, sk tki ztąd

pomyślne niechybnie nastąpią.

Gorliwość i patryotyzm osób tych,

które radą i czynnie: przychyłać się

będą do wprowadzenia szczepienia

ospy krowiey, nie będą zapomniane.

Aby iednak większą w nicb chęć wzbus

dzić do tego, wyznacza się publicznie

dla Departamentów obydwóch Kammer

w Prussiech Nowo-Wsehodnich nastę

puiące praemia czyli nadgrody. |

_ a) Trzy nadgrody iedna od stu, drue

ga sześciudziesiąt, trzecia zaś od

cztćrdziestu talarów, maiące trwać

ciągiem przez następuiące trzy po so-

bie lata, dla osób Lekarskich publicze

nie approbowanych. stanu Zołnierskie=

go lub cywilnego , którzy przezza.
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świadczenia Zwierzchności Wieyskićy

albo Parafialney okażą: że naywięcty

a przynaymnićy 200. dzieciom ospę

krowią szczęśliwie zaszczepili.

b) Dwa Praemia iedno od stu, dru

gie od pięciudziesiąt talarów trwalące

ciągiem przez trzy po sobie następu-

iące lata , dla dwóch Xiężyw których

Parafii naywięcey dzieciom krowia

ospa wszezepioną zostanie, z tym ie-

dnak dodatkiem kiedy ciż Kięża przez

swą radę i naukę do tego przyłożą

się, iakoteż ubiegaiący się Xiądz o ta-

kową nadgrodę, naymnićy sto szcze”

piwnych dzieci mieć powinien,

c) Dwa Praemia:takoż maiące trwać

przez trzy po sobie następuiącelata, ©

iedno od stu. drugie zaś od pięciudzie-

siąt tallarów dla Possesorów Dóbr

* Ziemskich , Zwierzchników , Oficyali-

stow it. d. którzy w obrębie „swoim

"naydzielnićy przyłożą się do wprowa-
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dzenia szczepienia krowićy.ospy, ilość

szczepionych w obrębie ubiegaiących

* się: do takowóy nadgrody od publikaty

ninieyszego urządzenia takoż niżey sta

*dzieci szczepionych bydź nie powinna,

28) Przez rok cały od daty publiko-

owania ninieyszegourządzenia wyzna-

(cza isię talar ieden nadgrody za każde

*dziecie rodaka tuteyszóy Prowincyi,

któremu za dozwoleniem rodziców,

opiekuna, lub powinowatych ieśli nie

c
t
" +04 Ad 14 £ ź

miało ieszcze ospynaturalney, krowia

wszczepioną będzie.

Każdy sądzący się mieć prawo do

tey nadgrody , powinien się udać do

Urzędu Landratowskiego swoiego Cyr-

| kułu. „Ci albowićm są dokłądniewtóy

mierze zainformowani. Doosiągnienią

tóy nadgrody nie szczególnićyszego

"nie potrzeba, iak tylko złożyć Attest

*'d publicznie aprobowanćy dsoby lLe-

'karskićy wydany, który dla porządku
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rzeczy, przez iakgkolwiek publicznie

urzędową osobę, lub Kiędza Parafial--

nego takoż. podpisanym bydź powinien,

gtio. Dla zapobieżenia mimowolnego

garażenia się iadem .ospy naturalney,.

oraz aby ile możności niedopuszczać

rozszerzeniu się panującćy złey ospy»

niemniey 2 powodu dobrze urządzo-

ućy Policyi zdrowia ,, co następuie Uę*

,

rządza się i ustanawia. s a

a) Ciała osob umar łych na ospę,

żako też w powszechności na dakąkol-

wiek bądź chorobę zesziych >publicz.

nie wystawianymi bydź niemają. Nie

anniey "otwieranie .trumien pod czis

obrządków pogrzebowych,,iako zwy-

czay. ARuznany zaszkodli-.
wy, zupełnie mace,się. zł
sNadewszystko zaściała zmarłych

na ospę ,lub na jaką inną chorobę za-

raźliwą, przed zag rzebaniem (iaksię

€zasęm zdarza) w Kościołach wysta-

wianemi bydź niemaią.
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c) Zagrzebuiąc ciała ludzi zmarłych
na zarazliwą chorobę, należy drugie
tyle a przynaymnićy głębićy iak zwy-
czńy zakopywać, szpary zaś trumien
gdzie tylko bydź może smołą zalane
bydź powinny.

d) Prowadzenie ciała przez dzieci
Szkolne ze spiewaniem , iako obrządek
Religii, pozwala się ieszcze, Spiewa-
nie zaś po domach lub innych budowa
lach, przy lub około trumien, ninićy-
szóm urządzenićm zupełnie zakazuie
się. Doświadczenie bowiem pokazało :
iż wyziewy z umarłych, spiewaiącym
całą gębą bardziey jak innym szko
dzą. Kięża, Nauczyciele, słudzy ko-
ścielni lub inne wykraczaiące temu
przepisowi osoby, w stosunku do oko-
liczności zą winuych osądzonymi
będą. !

e) Właśćiciele karczóm lub ak
szynków są obowiązani, iak,Rsię
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w ich sąsiedztwie pokaże zła ospa,

podróżnych i inne osoby przestrzegać,

aby unikali; zarazy. W tym zamiarze

Pablicę białą, na którey przynaymnićy

na trzy cale wielkiemii czarnymi li-

terami w ięzykach Niemieckim i Pole

skim te słowa: Tu iest Ospa napisane,

nad weyściem tak powiesić powinni,

zeby każdy wchodzący spostrzedz one

mógł. Kto tego zaniedba uczynić, ules-

gnie karze piąciu talerów.

Zaleca się przeto wszystkim Urzę-

dom Policyynym Miast i Wsi, aby jak

nayściśley czuwali nad wypełnianient

przepisów w tym obwieszczeniu ząa

wartych. Dan wBerlinie dnia 15. Ju+

lii 190%.

Na szczególny Nayłaskawszy: rozkaz

J. K. Msci.

0e Schrótter,

( Uniwersał takowy wydany i tłómaczony
w Prusiech co de słowa przytoczyliśmy ),
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Gdy iuż 00 Oruku oddkńa było to pismo,

wyszedł pod dniem 3a. Oktobra 1503.

Roku póznićyszy Króla Jmści Pruskięgaą

REGULAMENT wzglę0em szczepienia wake

cyny 00 wszystkich Z vierzchności Rzą00.

wych i Lekarskich, równie iak i 3a

wszystkich osob praktyką lekarską zatru-

Oniaiących się. IW którym: Departament

Medyczny Berliński z| nadesłanych z całew

go.krainPruskiego 17744. przykładów

wakcynowych ak: między itermi da $000.

kontraprobnych Boświadczeń, zupełnie o

skuteczności i mieszkodliwości ony prze-

konany : usiłuie wzbudzić ufność nieogra-

hiczoną w Obywatelach 00 wakcyny,
z"tego PRZODU zaleca wszystkim Źwierz-

<hnościom mióyscowym Rządowym , Le-
karskim i innym, oraz Plebanom, Szkół
Nauczycielom, Medykom ,  Chirurgóm.,

Kreyszfszykom , Oberchirurgom Batalio-
mowym, a pod Pewnym wąrunkiem Chi-
rwgom kompaniii Eskadronowym, samym

"1
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nawet Akuszerkom , naygorliwszę tego

tpen% rozkrzewienie i upowszechnienie,

( Obnacz w Gazecie RAR 1803.

Roku. Nro 160.)

Nro.  gtio. A ?

Obwieszczenie 00 Rządu niższey e
* s . * w” 4 +

7

11 niższóy Austryi czuiąc wa.

żność wynalaku wakcyny dła cdłego

'rodzaiu ludzkiego , od lat trzech nie-

"mieszkał obrócić uwagę: swoią na po-

stę pek doświadczeń z wąkcyną czynió-

nych, którą w Anglii uznano za skuż

*teczną od ospy ochronę, - F5£0

W roku ieszcze 1799.miał: już. wiado-

Micść” o naypierwszey w tóy mierze

*czynioney probie przez: iego członka

4 Refarenta Collegii sanitątis v, Ferro

śktóry wakcynę swoim własnym <dzie.
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ciom a potómkilku innym zaszczepił.

W tenczas iuż przez póznićysze ospy

ludzkićy szczepienie i takowćy nieprzy-

ięcie się, wakcyna swoią na tych dzie=

ciach skuteczność dowiodła. Zć zaś poie-

dyncze przykłady w tak ważnćy materył

nie mogły bydź dostatecznym dowodem,

przeto utwierdzenia tey pewności, od

dalszych doświadczeń i czasu oczeki-

wać trzeba było; iakoż w n astępuiących

latach skuteczność wakcyny staraniem

i gorłiwością wielu tuteystych Medy»

ków wyiaśnicną należycie został».W ro*

ku iuż 1800, Doktorowie tutćysi JP.

V. CaREBNo i de CaRRo więcćy sta

dzieciom z naylepszym skutkiem wak-

cynę szczepili, a w Midlingu praktyku-

iący Doktor JP. JBERER zaprowadził

ten nowy sposob szczepienia na Pro-

wincyi gdzie do ;końca. 1801. roku

miał iuż 363. osoby różnego wieku wak-

cynowane, z. których 23. zaszczepił

x
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późnióy ospę, a ta się w żadnym nięe

przyięła. Cyrkułowy Doktor ScHENK

w Baden doniosł o gg. Dzieciach któ»

rym. nayskutecznićy wakcynę Zzaszcze”

pił. ;

Cyrkułowy Doktor GAsNER w OBER+

'(HOLLABRUN zaszczepił 41. a Cyrk Dr.

v. TEssaRa 145. Za gorliwym pośredni

ctwem Plebana KappaciER w Breitene
weidzie, szczepił tameczny Chirurg

Kólbel 336 dzieciom wakcynę, tak

iż przez to przytłumioną została w wio=

skąch powstaiąca właśnie epidemia os-

PY którń w początkowćm nastaniu

dwoie iuż dzieci o śmierć przyprawie

ła; i 18. wsi zupełnie od ospy ubez-

pieczono. Chirurg tuteyszy Johan Leh-

rer w Altenlerchenfeld wakcynował

z dobrym skutkiem 94. Dzieci, a Do-

ktor tuteyszy Vv. PORTENSCHLAG 319,

tenżć na 24. dzieciach publiczną ro-

bił kontr-probę przez zaszczepienie
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ospy pasułaICY; którd żadnego nieża-

Taziła. Oprócz tych , wielu innych

Doktorów tak w mieście iako i na

Prowincyi szczepili wakcyhę i wsżyś*

cy iednostaynym głosem na to Się

zgadzają żeszczepienie takowe wka=

<żdóy pórże roku przyiakreykolwiek

bądż: pogodzie, bez haytmieysztyżłey

wa m" bydź może. -. «
+9;
4

4 Gdy, wiec tak, sia, doświadczenia

za dobrym wakcyny. skutkiem mówią

i tey powszechną daią zaletę , przeto

Rząd niższćy,Austryi za„Amywyższymi

pozwoleniem postanowił „publicznyw

żey mierze zrobić Experyment „pod

„okiem swoim.„w, tutóyszym wielkim
: ufkę. Szpitalu, | 8) a dkieakóka

ARKSRA. ar 89

© Tym końcem zaszczepiotio tla dru
'1. Septembra w tym "Szpitalu wa kcynę

*26. dzieciom tRtóre ospy jeśżcze nie

"miały pod dyrtktyą JP.-Konsyliarza'v.
8
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Fnawta 3 aw przytonności Vieó.prezy?

denta goiego Grafa v. KUFSTRYN

Referenta collegii sanitatis i wiel

Doktorów., Według Relacyi Konyli.rza

y. FRANKA, 0 skutku tey wakcynacyi, e

idzieci:„eb należycie się prźy-

ięfa”4 te * wsżystkie doskonałóy dostali

wakcyny. W czasie całegoiey biegu, na-

bieranid pustuł ;, ropienia i posychania

Żadneż nich'aiebyło tak chore żeby choć

na godzinę położyć się chciałó, większa

jch częśćbawiłasię iakby żdrowe: były;

iedlii pili iak żwyczaynie: to'cosię

nigdy wszczepioney ospie /'ludzkiey

niezdatza ż właszcza kiedy się ich wie

le rażem żaszczepi bo w tenczas zwy»

czsynie niektóre ż nich częścią kon-

wulsyi częścią wielkiey dostaią gor4:

czki, © ZBIOR YE

Aby się zaś przekonać czy wakcy:

na bezpieczną ż niezawodną ódospy

daie ochronę; zaszeżepiono publicznie
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na dniu re. gbra 15. dzieciom z tych

które wakcynę należycie odbyły 03-

pe naturalną: do czego brano materyą

ospową Z dziecięcia które dobrą obfi-

tą i doyrzałą miało ospę przypadkowie

nabyłą. Operacyą tego szczepienia z

naywiększą robiono dokładnością w

dwóch mićyscach ciała,

Zadne z tych dziecie od tego zaa

szczepienia gorączki niedostało, wyiąw-

szy iedne które z powodu zaziębienia

kataru nabyło, W żadnym niepostrze-

żono wyrzutów zwyczaynych  ospo-

wych, ani też którekolwiek z nich o-

kazywało iaką dolęgliwość któraby cier-

pienie całóy konstytucyi dowodziła.,

co iednak w zwyczaynćm ospy ludz-

kićy szczepieniu zawsze się zdarzać

zwykło. W mićyscu zaś szczćpienia dla

głębokich Jncyzyi chociaż było :€0-

kolwiek indammacyi i ropienia, to ie-

dnak naymnićyszego do wyrzutu: ospy

4



DobharzEt. btb

  

podobieństwa nie miało, gorączki nić-

sprawowało, a posychanie w tych rł-

ńich iuż się kończyło nim iesźcze

termin nastąpił w którym zwyczaynie

chazywać się zwykła pierwszą vspowa

gorączka.

'fe więc próby ż naywięksżą tóbió.

ńe dokładnością, połączone z tysiącz=

ńóm i nieźliczóńćm tutóyszych i zd-
granicznych Doktorów doświadczeniem,

daią nakoniec doskonałe o temi ptze-

konanie, że wakcyta niezawodhić od

rażenia ospy ludzkićy broni, i że pó-

winna bydź uważana jako środek zu-

pełnego ospy wytempienia. Nożna więc

uwierzyć że zaręczenia tylu Medyków

względem tego wakcyny prżymiotu niee

były płoche. Wielkie albowiem jest

podobieństwo do prawdy ze ŁA ochro-

na od ospy w osobie wakcynowanćty na

Zawsze trwać | będzie, wszelkie zaś

trwogi wzg!ędem wprowadzenia no-

Ł
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„wych do ciała naszego ostrości bez

żadnego śą fundamentu.

Rząd zatćm ćzuie się bydź pawodo-

wanym do publicznego zalecenia tego

szczepienia sposobu, jako środka pewne

go, nieszkodliwego i łatwego do uni-

_knienia zarazy ospowćy..

Zeby zaś każdy mieszkaniec miasta

„1 Prowincyi miał ułatwioną sposobność

„korzystania z tego dobroczynnego wy-

nalazku, i żeby każdego czgow mógł -

dostać materyi wakcynowćy, przeto

„następuiące w tym zamiarze Rząd u-

„czynił rozrządzenie które do wiado-

mości każdego podaie.

amo. W tutóyszym Szpitalu podrzut-

"kow iest wydzielona i do tego urzą-

dzona osobna sala w którey pod do»

zorem tamecznego Doktora i Chirurgą

Zawsze się znaydywać będzie zaszcze4

pionych kilkoro dzieci. par
* kak
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. «00. Godzień przed południćm od go-

dziny 11. do 13. każdemu Dziecięciu

które przez Doktora lub Chirurga do

tego szpitala przyniesione będzie,

zasżczepi bezżadnćy nadgrody wakcynę

tameczny domowy Chirurg.

gtio. Podadzą się oraz przestrogi iak

się zachować należy w nastaniu ropie-

niu i posychaniu wakcyny.

4to. Dla mieszkaiących na Prowineyi

żaiwsze będzie zapas nitek Bójcere

wych do rożsyłania.

"gto. Rząd kraiowy bezpośredni do-
żór nad tym Jnstytutem mićć będzie,

i tym końcem każe sobie co dzień dą. .

wać zniego raporta.
óto. Raporta Doktorów iako ważne

doświadczenia i doskonalóy rzecz a

świecaiące zamykaią xperymenta,
będą drukiem publikowane i każdemu .

rozdawane.

*=-Pa
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ymo. Wszystkim Doktoróm cyrkuło«

wym zalecono Źeby w obranćy i ogła-

śzoney przez siebie godzinie każdy

w swoim cyrkule co niedziela .wakcy-

nę darmo  szczepił. Cyrkułowi zaś

miiasta Doktorowie, zaszczepione dzie-

ci ubogich darmo doglądać maią.

$vo. Jako zaś wakcyna bez zaszcze«

pienia nikogo niezaraża i przeto w za-

mieszkanym mieście żadnym niebeze

pieczeństwem niegrozi, więc bez obae

wy szczepić się w miastach moze,

w Wiedniu 12. Marca a$02: Roku:

Nro. 4to,

OBWIESZCZENIE RZĄDOWE.

*. Ponieważ wartość i użyteczność

sżczepienia wakcyńy ŻZadnćy iuż nie:

podlega wątpliwości, a nadzieiąa zu*

pełnego przeż nią ospy wytępienia, ie-

żeli będzie powszechnie zaprowadzo*

4

SAN
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na iest niezawodną, przeto Rząd kra-

lowy prócz dawnićyszych w tćy mie

rze uczynionych rozrządzeń, następu-

jące stanowi ostrzeżenia,4 m h

amo. Ponieważ wynalazek wakcyny

niepotrzebnym czyni szczepienie ospy
ludzkićy, zatóm dóawnićyszy zakaz

szczepienia ospy w samym mieścię,

rozciągamy ii do przedmieściow;w któ-

rych szczepić ospę ludzką chybaby w
Domach w cale odległych, iest odtąd
zakazane, a to urządzenie mą się roz-
ciągać do wszystkich innych miast w
Kraiunaszym,

200. Zaleca się wszystkim Doktorom
i Chirurgom zeby regularny syoich
wakcynacyj utrzymywali Protokuł, w
którym umieścić mają: 1. Jmię i Ną-

zwisko wakcy nowanego, 2. iego wiek

3. stan, 4. mieszkanie, 5: dzień zą-

szczepienia, 6. skutek guego. Przy.

końcu e roku kopią tego Bial
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kułu z podpisem swoim przeszlą do

kreis Fizyka, 'swoiego  Cyrkułu,

w Wiedniu do pierwszego Fiżyka ; ną

przedmieściach. do Doktorów kwartal-

"nych; a na prowincyi do Cyrkułowych,

Ci zaś maią zalecenie zbierać te pro-

tokuły i do swoich przesyłać Zwierz+*
chności  naypóźniey t5. Januarii ;

w Mieście Wiedniu. Doktorowie Mieys:
€cyi Kwartalni prosto da Rządy, Gysi

kułowi Doktorowie do Krćysamtu od

których do Rządu. samego Aiaja

bydź mają, -
.

gtio. Ponieważ z Doświadezenia się

okazało że iest i fałszywa wakcyną

która od ospy ludzkićy żadney niedaie

ochrony; przeto ostrzegaią się wszys

cy Doktorowie i Chirurgowie którzy

się szczepieniem wakcyny bawią, że.

by o dokładną prawdziwóy wakcyny

znaiomość starali się,i tym „dzie,
: KS i 3

Ą:4
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ciom które po zaszczepieniu, nie pra-

wdziwey ale fałszywey dostały wakcy-
ny, drugi raz ią zaszezepiali; żeby

ich i rodziców ufaośći do mniemanego

w takim razie od ospy bezpieczeństwa,
niezawodzić. w Wiedniu D.:  igo2,

Roku.

 



 



MATERYEĘ

Zawieraiące się wtóm pismię
mz NAA © m

- Wstęp.

Cześć Prkąawszą,

O zarazliwych chorobach w powszę-
chności. Oospie i sposobach poda-
wanych na ićy wytępienie przed 00-

ża kryciem wakcyny.
Ogólne źró8. a chorob - _ pagimą 4.
©gólne własności chorob zarazliwych p, 6,
Domysły względem pićrwiastkowego.
chorob zarazliwych nastania /p, 9.

Choroby w póznióyszych wiekąchzja«

wione których starożytni nieznałi |
z niemiówali mo 0RXEGZĘ "JM 10,

Choroby PCE znńne, którę >

w póznieyszych wiekach zupełnie
zaginęły ido naszych czasów nie

ou a. 1 ARR
Własności ubezpieczaiące nds o0po- |
z wtórnego rażenia, nię tylko w ospie

i odrze, alę tez w inńtych choro-
bach zarazliwych Bosłrzęgóć się
ai $> s 0. 42,

>Choroby w ogólności wzięte, ie BE,
nós po swgićmprzebyciu00powtór-

89rażynią ubezpieczaią, Orugie



pda 30 częstszego powrótu

-"_.. pagina 43.
Wszelki choroba po przebyciu swo-

ióm zostawuie w orgamizacyi ia-

skłonnemi czynią

kieś przekształcenie,
w mićyscu swoiego siedliska.

Domysł ivźgłędm WY

nasżantą ospy:3

a mianowicić

p. 46.

Choroby mogą r między sobą łą-
czyć i.przez takie połączenie u-
ORKI chorobę nową. — - P.

ospie.i. sposobach na ićy wytępie-
R przed odkryciem wakcyny,

Szczepienie ospy watwiażzcć, iey prze- -
bycię. -

P.

Szczepienie wakechroniące nie-
zawodnie 00 ospy... -.- i" P.

Różnośćzdań względem naturyAP.
Dowody zą koniecznościąospy
Dowody przeciw konieczności ospy ŚW)
Historya ziawienia się t powolnego
„ospy szerzenia po świecie >

Prdwóziwe ospy wyobrażenie.
Nastanie Łszerzenie się CH we-
nerycznóy iodry,

Ospa mie mó żadnego
z, rąturą niszą związku  -

Usilność Medyków, w wynaydywaniu
środków 00 umiknienia ospyi zu:
pełnego tey wytępienia;

Lekarstwa w tym celupodawane

p.
SZA,
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