
patří dále každá zelenina, pokud není připravena se špatným tukem. Značné 
množství kyseliny jest vázáno ořechovitým ovocem, ať jakéhokoli druhu, jen když 

není žluklé. Nejlepší jsou v tomto smyslu mandle, které žluknou velmi málo, 
ale i jiné ořechy, jako lískové, vlašské a j., jsou-li čerstvé, odstraňují pálení žáhy 
téměř okamžitě. V některých našich krajích užívá lidová moudrost hrstky máku 

(ovšem čerstvého).
Smrštění vrátníku, bránící přechodu potravy ze žaludku do střeva, bývá někdy 

vyvoláno i nevhodným oděvem, a proto tak často zmizí pálení žáhy, povolí-li 
se opasek nebo zavedou šle. Rovněž změna polohy těla často postačí, protože 

v sedě jest žaludek stisknut, naopak ve stoje a v leže jest volný. Téměř všechna 
koření uvolňují stah vrátníku, a proto se odedávna těžká strava kořenila. K léčení 

se tu užívá zvláště prášku z muškátového oříšku nebo jeho oplo dí. Jako okamžitý 
lék nejvíce se používá kyselý uhličitan sodný (zažívací soda), který prostě žalu
deční obsah neutralisuje. Místo této soli užívá se často jiných solí, které neúčin
kují tak rychle, ale zato delší dobu. Sem patří uhličitan vápenatý, což není nic 
jiného než plavená křída, kysličník hořečnatý (pálená magnesie), který účinkuje též 
mírně projímavé atd. Podle nových výzkumů však může někdy účinkovati soustavné 

užívání sody spíše naopak, poněvadž žal udek je zároveň drážděn zásaditou pova
hou této soli k novému vyměšování kyseliny a snadno tedy tomuto léku uvyká.

Zbývá dodati, že pálení žáhy bývá často vyvoláno i nemírným kouřením, 
hlavně dražších druhů tabák ových výrobků a zvláště tehdy, jsou-li napouštěny 

malým množstvím glycerinu, aby zůstaly vláčné. Proto v poslední době některé 
zahraniční cigarety neobsahují glycerin, ale diethyl englykol, což jest sloučenina, 
která má tytéž vlastnosti jako glycerin, ale nedává pálením vzniknouti akroleinu. 
Diethylenglykol se dá ovšem užiti jen do cigaret, kde nepřechází do kouře, nedá se 
však užiti v žádných poživatinách, neboť jest jedovatý. Lihové nápoje o nízkém obsahu 
alkoholu a pokud jsou kvalitní, nemají na vznik pálení žáhy vlivu, nekvalitní nebo kon
centrované lihoviny, jako destiláty a likéry, náchylnost k pálení žáhy zvyšují. ά

Lékařská přísaha a zákon. Proslulá lékařská škola na ostrově Kou, 
jejímž nejslavnějším představitelem byl Hippokrates, zavazovala své odchovance 
zvláštní přísahou, jejíž text je zachován. Zněla takto:

„Přísahám při Apollonovi léčiteli, při Asklepiovi, Hygieji, Panakeji, při všech 
bozích a bohyních, bera si je za svědky, že splním podle svých sil a svědomí 
tuto přísahu a závazek :

svého učitele v tomto umění lékařském budu pokládati za rovna svým rodičům, 
budu miti účast na jeho životě a požádá-li o cokoliv potřebného, dám mu to; 
jeho syny budu pokládati za bratry a požádají-li o to, naučím je lékařskému 
umění bez odměny a bez jiného hmotného závazku ;
budu vykládati, přednášet: a všemi jinými způsoby učiti své vlastní syny, syny 
svého učitele a žáky, kteří se zavázali přísahou na lékařský zákon, jiného 
však nikoho;
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budu zacházeli s nemocnými k jejich prospěchu podle svých sil a svědomí; 

zabráním škodě a ublížení;
nikomu ani sám nedám smrtícího přípravku, i kdybych byl o to žádán, ani 

mu nebudu v takovém úmyslu radit; stejně tak nedám ženě prostředek 

k potratu ;
ve svém životě i v povolání budu si počínati počestně a svědomitě, nebudu 
nikdy řezati těch, kdo trpí kaménky a ponechám tuto práci lidem, kteří se 

jí zabývají;
do kteréhokoliv domu vejdu, vkročím tam, abych prospěl nemocným, prost 

jsa všeho úmyslu ublížiti neb v čemkoliv způsobiti újmu, ani nebudu po
mýšleli na milostný styk; budu si tak počínati vůči tělům žen i mužů, svo

bodných i nevolníků a co při vyšetřování nebo mimo ně uvidím nebo uslyším 
o životě jednotlivých lidí, co nemá býti vyzrazeno, o tom pomlčím, poklá

daje takové věci za tajemství.
Splním-li tuto přísahu a neporuším-li jí, nechť je mi dáno těšiti se ze života 

i z povolání a býti trvale ve vážnosti u všech lidí; pravý opak nechť mne 

stihne, zpronevěřím-li se přísaze a poruším-li ji."

Vysoká ethická hodnota závazků ukládaných touto přísahou je jistě hodná po
zoru. Dnešku bude asi nejpodivnější slib neprováděli operace močových kaménků, 
ale tomu jest pravděpodobně rozuměli tak, že se lékař vědomý své odpověd

nosti zavazoval nekonali práci, která při tehdejším stavu operační techniky byla 
příliš riskantní, aby ji konal lékař povinný vystříhali se všeho, čím by pacientův 
život ohrozil. — Lékařský zákon, v přísaze připomínaný, zněl takto:

„Lékařství je nejvznešenější ze všech povolání, avšak pro nevědomost těch, 
kteří je provádějí, a těch, kdo nerozmýšlené podle takových lékařů usuzují, 
zůstává nyní daleko za všemi povoláními. Vinu toho — zdá se mi — má 

zejména tato příčina ; u jediného lékařství není ve státech jiného trestu než 
špatná pověst, ale ta už nepůsobí na ty, kdo jsou jí postiženi. Takoví lidé 

jsou velmi podobni statistům vystupujícím v divadelních kusech; jako oni 
mají podobu, šat a masku herců, ale nejsou herci, tak je i mnoho lékařů, 
kteří se jimi nazývají, ale velmi málo lékařů je opravdových. Kdo si chce 
získali správného lékařského vědění, musí miti tyto podmínky ζ povahu, vzdě

lání, vhodné prostředí, přípravu od mládí, píli, čas. Především ostatním je 
ovšem třeba povahového uzpůsobení; nehodí-li se povaha, je vše marno; 
napomáhá-li povaha co nejlépe, uplatňuje se pak lékařské vyučování, které 

si musí žák rozvážně osvojovati už od dětství, prodlévaje v prostředí, jež se 
nejlépe hodí k učení; pak se musí osvědčili píle na dlouhý čas, aby se 
učení správně vštípilo a zdárně vydalo plody. Co vidíme na zemi u života, 
totéž je v lékařském učení; naše povaha je jako půda, výklady učitelů jako 

sémě, učení od mládí je jako včasné osetí pole, prostředí, v němž se vy
učuje, je jako výživa poskytovaná všemu rostoucímu z okolního vzduchu, 
píle je jako práce a konečně čas dá všemu sílu, aby dokonale uzrálo. Kdo
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si tedy loto přinesou k lékařskému povolání a získají si jeho bezpečné zna

losti, tedy takové lidi po městech chodící třeba jenom lékaři nazývati, nýbrž 
opravdu za lékaře považovati. Nezkušenost je špatný majetek a špatný pod
klad pro majitele; nejen zdánlivě, ale skutečně zbavuje radosti a dobré mysli, 

živí bojácnost a smělost. Bojácnost pak znamená neschopnost, smělost zna
mená nedostatek dovednosti. Dvě různé věci jsou vědění a domněnka; 
z vědění vyplývá znalost, z domněnky neznalost. Svaté věci se ukazují za

svěceným, není však dovoleno ukazovati je cizím, dokud nejsou zasvěceni 
i do tajemství vědění."

Po půl trefím tisíci let nepominula platnost ani písmenky tohoto zákona. /

Mechanismus mdloby. Stav, který se běžně nazývá mdl obou, je 
způsoben, jak je obecně známo, přechodnou nedokrevností mozku. (Jsou ovšem 
také mdloby jiné, způsobené naopak překrvením mozku, nebo otravami, ty jsou 
však vzácnější a mají jiný mechanismus, nežli obyčejné omdlení.) Ačkoli člověk 
není po každé stejně náchylný k mdlobě, a ač se tu uplatňují vedle osobní 
konstituční disposice a věkového stupně i zevní momenty (jako zejména složení 
dýchaného vzduchu, únava a hlad), jest určující příčinou nedostatečný přítok krve 

do mozku. To se může státi poměrně snadno u člověka pro jeho vzpřímený po

stoj, poněvadž jsou v cévním řečišti poměrně značné rozdíly výškové a tedy 
tlakové, takže v hlavě je tlak nižší, než v dolních končetinách. Běží zde tedy 

o účinek zemské tíže na rozdělení krve v těle, to jest v poddajných cévách. 
Čím jsou cévy poddajnější, tím snáze se mění jejich průsvit podle poměrů tla

kových. Všechny okolnosti, jež snižují pružnost cev,^stahovou sílu srdce a zvyšují 

tlakové rozdíly v krevním řečišti, stupňují pravděpodobnost omdlení. Pomineme-li 
příčiny chorobné, jest to hlavně tělesná i duševní únava a zejména nedostatek 
cukru v krvi (hypoglykaemie) z hladu. Člověk omdlí snáze v postoji než při 

chůzi. To je způsobeno tím, že během chůze vykonávají stahující se svaly dol

ních končetin rytmický tlak na žíly a masírují v nich krev, při čemž se účinek 
této masáže usměrňuje kapsovifými chlopněmi na žilních stěnách v pohyb krve 
směrem zdola nahoru, tedy proti působení tíže a ve směru působení srdce, jemuž 
se tak odlehčuje. Pevná stěna břišní tomuto účinku napomáhá. V postoji chybí 

tato rytmická masáž žil, pravé srdce se méně dobře plní a do hlavy teče po
měrně málo krve.

Člověk stižený mdlobou má ulehnouti po případě se zdviženými končetinami, 

aby se nerovnováha v náplni krevního řečiště rychle vyrovnala. (Ostatně si pří
roda pomůže sama, poněvadž omdlelý člověk se kácí v bezvědomí nebo pod

vědomí do vodorovné polohy.)
U čtyřnožců ovšem není nebezpečí mdloby, dokud zachovávají normální po

stoj. Ale v poloze vzpřímené jsou někteří ssavci postiženi rychlou mdlobou. Velmi 
choulostivý je tu domácí králík. Též ovce snadno Omdlí, je-li při střiži uvedena 

do polohy svislé. Zato pes je velmi vzdorný vůči mdlobě. Dr. B. B.
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