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E e s s õ n a  

wettel. ttttema lubbaga waljaantud ja 
LihwlaM kudbernemango mõisnikkude kMo 
peal trükkitud Ämma-kooliliste öppetuse 
ramatns on mõned ued sõnad mis luggejatele 
lühhidelt tullewad ärraftlletada, et neist eksitust 
ei wõi tõusta. 

WettejoõkWim, kuida nteie iggapäwases 
kõkies tannini tärwitaw vÄ, niKttaMd M 
i g g a s  k o h h a s :  w e r r e w o o l a m i n e  e h k  w e r r e -
ojamine, sest et werrel jalgu Ä Äö) MW 
ta «Mks jöösta> wM teM uksmK kui jõggi 
e h k  W e e s o o n  w v l a b  j a  o j a b .  

Käima peäl Mmim niMtakse: raske ja l-
Ms (die SWoangeMast). NW mAe, Mfca 
peal on: rabkHaDM (dre Schwangete). Lapse-
s ü n n i t a O  ( d i e  G e b ä r e W e )  M  l W s e t z ä d d O -
line (KtMnde) ott W nMterahMW mkaua, kui 
lchftsündiMe Mm. Parrast ApftsüMMst M 
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tema nurganaine ehk titteema (Wöchnerin). 
—  L o o m a - i d d u s a m i n e  e h k  l o o m a i d d u t -
feniine (die Empfängnitz) nimetame meie sedda 
silmapilko, kus loodud seadust möda üks laps 
emaihhus sigginema hakkab, ehk teiste sõnadega 
üttelda: kus üks sennaaeani muuasarjas uinonud 
munakene iddanema lähhäb. 

M e e l e t a r b l a s e d ,  e h k  m i s  w e e l  t ä i e l i k k u m  
õlleks: meeleorganid (Siunesorgane) tähhen-
dawad nipaljo kui meeleriistad, misga silma-
näggemine, körwakuulmine, haisotamine, maitse-
mine ja ihhotundmine (parrem: kehha-tähtsus, 
das Gesühl) ühtekokko nimetakse. 

Seisatus (Lage) tähhendab ühhe asja seisu 
ehk assumise kombet; nõnda wõib inimese kehha 
püsti, pikkali, sellili, külleli, kõhhuli, istukile, 
k ü k k a t i  e h k  k ü ü r a k i l e  s e i s a t u s s e s  o l l a .  

S e lg r oo sa mm a s (Wirbelsäule) on, mis 
meie seljaluuks nimetame. 

K ö h h u - k a t k e n d u s e d  ( B r ü c h e )  n i m e t a k s e ,  
k u i  s i s s i k o n n a d  w ä l j a k ä i w a d ;  n a b b a k a t k e n d u s  
(Nabelbruch), kui sissikonnad nabba kohhal 
wälja tüngiwad. 

L a p s e k o e a -  e h k  e m a k o - s u  ( M u t t e r m u n d )  
on mõllemad ühhel tähhendusel; msamoti ka 
iste- ehk persse-lu (SteWein). 

R e e g l i m ö e t  t ä h h e n d a b  n i p a l j o  k u i :  t ä i e l i k  
loodud korraline seadus. Kõigis Loja teggudes, 
olgo nad sured ehk weiked, on oma seätut reegli-
mõet; pulehhel, lillel, ellajal ja inimesel, iggal 
ühhel oma parris kuju ja sissemine seadus. Agga 

kui üks laps ehk ellaja loom sünnib, kellel liik-
meid pudu, poolikul ehk ülleliiga juhtub ollema, 
siis on assi reeglimõedowastoline. — Ree
gel tähhendab ni paljo kui üks õppetuseks ette 
pandud nöör, mis iggas ammetis omal wiisil 
wõib olla, ja mis se, kes sedda ammetit, on 
õppinud, peab tundma. Kõigeomalised ree-
glid (allgemeine Regeln): mis asjast ülleültsa 
ehk üllepea juhhatust andwad; isseärralised 
reeglid (besondere Regeln) on nisuggused juh-
hatused, mis issetükkide ja juhtumiste tarwis 
saiwad antud. Kui eesseiswas ramatus üttel-
dakse: Am täitko kõigeomalise reeglid 
siis tähhendab se nipaljo, kui seisaks seal: ,,'ltm 
tehko seäl jures kõik sedda, mis temale selle 
asja pärrast Meültsa on õppetatud. — Reegli-
mõedul lapsesündimine on nisuggune, kus 
laps ilma kunstlikko abbita üksnes loodud ram-
mude läbbi ilmale tulleb, ja kus jures ei emale 
egga lapsele wigga ei sa. 

Harrilik (gewöhnlich) on harritut kombega 
suggulane ja tähhendab üht tuttawat iggapäwast 
asja; harrilik säng,, harrilik iste on need, kus 
meie maggame ja istume, harrilik toit, mis meie 
rggapääw sööme. Harrilik järg (gewöhnlicher 
Fall), mis ikka nõnda juhtub. 

Mis pallawik (das Fieber) ja põlletik 
ehk põllendik (die Entzündung), km kahhesug-
guste äkkiliste haiguste suggude-tunnistajad 
tähhendawad, sedda ei üllata ruum siin kohhas 
pikkemalt ärraftlletada; ommetegi saago paar 
sõna selle wääraliseks jure lissatud. Meie Ma-
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rchwas nimetab mõllemaid harmlik rabVan-
dusekö, ehk kül pallawikknl ja põllendiMl 
loomise poolt surem wahhe kui lambal ja M-
busel wõiks olla. Kui pallawikko aeal ka 
inimesel kiirema werrewoolamise läbbi tuska, 
liikmete raskust, rammetust, wallotawa ja uimane 
pea wõib siggitteda, siiski ei leita tema jures 
ial nisuggust issekomblikko werre-paisomist, et 
muudetud werri mõnes kohhas soonte sees tak-
kistama hakkab ja woolamise teed kinni paneb 
ehk otsekui sissikonda kinni jäänud roe seal ärra-
pölleb. — Sellepärrast põllendikkul harrilik ikka 
werretakkistamise kohhal paistetus, kange wallo 
ja pistmine sünnib, kui haiguse koht meie silma 
ehk katsomise piirile üllatab. Sedda, mis meie 
i g g a ü k s  t u n n e m e  j a  r o o s i k s  e h k ' e l l e t i n g u ? s  
(die Rose) nimetame, wöime .siin põllendikkule 
s e l g i s t a m i s e k s  w õ t t a :  s e  o n  ü k s  n a h h a - p õ l l e n -
d i k  w ä l j a s p o o l  k e h h a  k ü l l e s .  S i l m a - k o r d  
on: silma-põllendik, pistmine kõrwus: 
kõrwa-põllendik, ja nõnda wõib nisama paljo 
pöllendikkusi siggineda, kui meie kehhal isse-ossasi 
(organid) on. ^ 

Ms muido weel siin ja seal luggejatele wõib 
seggaseks jääda, sedda selletakse neile ammeti 
õppimise jures kergel wiisil ärra. 

Kes sedda meele tulletab, kui paljo naisi ja 
lapsi iggal aastal meie maal surma leiab ehk 
wiggaseks saab, üksnes se läbbi, et lapsewöodil 
ossawamat abbi ei olnud leida, kül se kõigest 
süddamest Jumalale ja Üllematele täno saab 
andma, selle sure õnne eest/ Mis aega möda 
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ämma - kooliliste läbbi meie Marahwale ossaks 
saab. — Tännine leiti ämma - eitesi Marahwa 
keskel, kes kõigest õppetusest tundmata, ebbaussu 
kammitsas ja wanast pärritut rumaluse kütkes, 
oma arwatut abbisaatmisel kümmekord enam 
kahju kui kassu saatsid. Nüüd tohhime loota, 
et pallawad saunad, köite rippukil kehha wint-
sutamised, palgi peäl kõhhu taffumffed otsa lõp-
pewad ja walgus ka waeste lapsehäddaliste 
sängide jures hakkab paistma. Kui Jumala 
armoga ue õppetuse koido terra wana pimeduse 
ööd on wõitnud, siis lõppewad wanad kõl-
bamata prügid, ja langemad ämma - eitedega 
ühhes hauda. 

Teie, mino armsad, kes ämma-koöliljse ammeti 
peale õppite, täitke truuiste oma seisuse seädust, 
ei mitte orja egga ümmardaja, waid wagga 
lapse meelega, kellele armo Jssa ainus sündinut 
poeg inimlikkul kombel isse jälgi olli näitnud. 
Suur on mitmes kohhas teie waew, nisama 
suur ka wastamine, kui teie holetuse läbbi üks 
nurga naine ehk lapsoke surma leiab; agga paljo 
surem ükskord truuse palk tullewas ilmas, kui 
Mdv ja Wdmist möha oma ammGt täitsite, 
ja abbinõudja jures ial selle peale ei waatnud, 
kas tema rikkas wai kehwa otti Õppige holega, 
mis teie seisus tarwitab, toetage ennast palwes, 
kui wässi- ja tüddimus peole kippub ja palluge 

. abbi Issandalt, kes ka nõdra sees wäagetv 
wõib olla. 



Mõned trükki - eksitused 
mis allamal tähhendatud kohtades enne luggemist nõnda pällu-

takse õiendada, kuida siin juhhatatakse. 

19leh k. 9 r. üllew. seis. reeglimoedulise — loe: reeglimõedulisem 
20 „ „ 8 alt „ lahhendust — loe: tähhendust 
_ „ „ 9 ,, „ ototud — loe: loodud 
22 „ ,, 8 „ i> eoaastal — loe: elloaastal 
23 „ „ 12 „ „ tuhhenduste — loc: tuhhenduste 
29 „ 15 „ n reeglikopärralised—loe: reeglckorralised 
32 „ tt 4 „ ti wiõb — loe: wõib 
36 ii n 8 üllew. ii reeglimõedulised — loe: reeglmtceduuit 
42 t> ii 18 alt ii wastago — loe: waotago 
44 „ „ 5 „ „ idda — loe: iddu ; , 1 

47 „ „ 12 üllew. ti nisammuii — loe: nisammotl 
49 „ „ 12 .. „ kõlbmalta — loe: kõlbmata 

„ „ 17 ti ii pallawast — loe: pallawust 
50 „ „ 13 ti ti lapseseitatuse— loe: lapseseisatuse 
55 „ „ 14 alt ti nabbanöörigga—loe: nabbanöor lgga 
58 „ ,117 üllew, Pikkemat — loe: PiKemalt ( 

02 „ „ 8 i' " kBigeBmaltste — loe: feigedmahste 
„ „ lo „ ti Reeglimäedulise — loe: Reeglimõedunse 

_ „ „ ti kõigi — loe: käigi 
— „ „ 2 alt " seatakse — we: seotakse 
64-» t> 10 ii " male tungides — loe: male su sisse 

tungides. 

Peale sedda on kahhes kohhas lehhe sõrwa peale juhhataja 
unnustusse janud, 15. lehhe kulles 9. ritta kõrwas alt p.dd. 
s e i s m a  p i s s e m a  k i r j a t ä h t e t e g a :  W a l l e l i n e  r a s k n a l g u s ,  i a  
4 3  l e h h e  k u l l e s  8 .  r i t t a  k õ r w a s  ü l l e w a l t  j ä l l e :  N u r g a -

w o o d i o j a .  

j 

SissejuhhatusekS. 

e 

Ämma-kunst Sppetab, mis üks äm peab teadma 
ja wõima, kes oma ammetit ossawalt tahhab 
täita, se on: raskejalgseile ja titteemadelle abbiks 
olla ja sündinud lapsi rawwitseda. 

' Ämma õigus (se on: kui kaugele tema lubba 
üllatab) on luggu ja tarwitust möda seadustest 
rajatud. — Sedda möda kuida ämma õiguse 
rajad laiemalt ehk kitsamalt tõmmatakse, sawad 
ka oskamised ja tarkused mõedetud, mis temalt 
nõutakse. Agga ikka jääb iggale ämmale ülle-
maks asjaks, nt pitkalt kui tema tarkus ulla-
tab ja ial wõimalik, eesseiswa luggu wahhedus-
test selget arro sada ja nisuggusi issejärksi juhtu-
misi warmalt ärratunda, kus temal lubba ei olle 
asja kohhendada, waid mis targemat arsti abbi 
tarwitawad. — Ämma-kooliline peab nisuggustes 
juhtumistes, kui arsti abbi liggimailt sada ei 
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õlleks, ommetegi ühhe täielikult koolitud ämma-
emanda abbi otsima. 

Eesseiswas lehtedes tahhame neid tarkusi 
ja oskamist lühhidelt kuulutada, mis ühhe äm-
ma-koolilise kääst nõutakse; kus jures igga-
kord tema õiguse rajast luggu saab wõetud. 

haft, naiselikkuist sugguossadest ja 
nende toimetnsteft. 

po . § '4. 

Inimlik kehha ott kindlatest ja weddelatest ossadest 
kWpcktdM'essiMte kondid pehme ossg-
dAe tuWD ja Mjuks/ KoMd ühtekoKö nimetaO 
komjallakö. 

Kehha küM ott4 kui kõige emmiste filmapais-
.Wkmch tähhelopannaA 

NM?seisaWch MA-meele-tarblased ja purretamise-
ritzW. kiSefc fteftzjq -ajust.astub A selgwofackbasse 

• mäWydj. tagga möda kaelaz ja- kerret Mwüddi allm 
Espool kqels Mlletz seWwad: hingekõrri kõrrW-
mega, selle tagga söögikõrri ja mõllemil pool kulles 
sured pulssi- ja werre-soned. 

, Kerre vy. kelme-nMa läbbi kahte koopasse, zag-
gäM, kellest peMme, wahastpoolt selgroosamba 
külge köidftud küllekontidest kinnikattetud, hingamise 
tarwiwseks seatud kopsud, süddame ja surchpüM 
eh?- UkfWsoned  ̂ jaDkrre-söüE MD.. PulSsi-soned 
wAktzad werre süddamest kehhchse ja weere soonte 
läMjWeb tverri süWchMUjälle taggasi. Mu-
mink' koobas A wäkjasWlt üksnes ftlgroosambast ja" 
peWP- kõhhuseinad.est, alühhestsurestkonwongast, 
peMen ehk' kaussi ümberpiratud, warjab maoja 
sooled, pahhemal pool seiswa põrna, parremal pool 

1* 
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Mwa maksa, pikkemalt neerud, kusse-pöie ja naiste 
rahwa jures sissemised sugguossad ehk sündimise-
rnstad (§ 3,), ' 

9kMm' Pekken, kelle täielik tundmine ämmale köiqe 
ennam tarwis lähhäb, näitab otsekui kahhest pealestikko 
seatud põhjata kausist ehk püttist kokkopandud, kellest 
pealmine sureks ja allumine weikeks pekkeniks 
kutsutakse. Sedda kohta, kus mõllemad ühte lähhäwad, 
mmetakse pekkeni-sisseminikuks, ja sedda, kus 
pekkenl? kondid al otsalöppewad, pekkeni wälia-
m nukuks. 

Pekken toetab kõhhusissikondasi ja raskejalglist 
mpsekodda alt wasto; laps peab sündimisel temast 
labbl mmema ja siin jnhhub weikes pekkenis saggedast 
raskeid wiiwitusi sündimisele. ' 

Pekken on kolmest kondist kokkopandud: taqqa 
otsekui selgroosamba pikkendus, seisab ristlu, mis 
ullewal^ kus ta wiimse selgroo-lülliga koos on, 
nattukepekkeni-sisseminiko pikkerkuses augus wäljaastub 
p sim eesmägge sünnitab. Ristlu allumisel otsal 
on wecke lnkuw lisandik, mis isteluuks kutsutakse. 
Mõllema tülle peal, kindlast soontega ristlu külge 
köidetud,seisawad puusa-luud, mis, eespool häb
beduse -kontide - pallistusse kokko jookstes, 
siin oma allumise sõrwaga häbbeduse - looka 
teewad. 

§ L. . ; 

^sauoffab'/66 •^älĵ ool läggedal häbbeduse-kontide-pallistuse 
peal Msab pahu raöwa nahha al, nõnda et se koht 
nattuke kõrgem näitab, sedda nimetakse häbbeduse-
määks. .Siit lähhäwad kaks nahkwolti kõrwistiko 
allapoole, need on sured häbbeduse-mokkad 
nende wahhel on häbbeduse praggo. Hemad 
satoab tagga ja al pool ühhe põigiti nahkwoldi 
labbt, mis paeloke nimetakse, teine teisega ühhen-
datud. Weel kaugemal taggapoõl tihti istelu ees, seisab 

persse; sedda nahksilda persse ja häbbeduse pae-
lukese wahhel nimetakse tammiks ehk wahhelihhaks. 

Tõmmatakse sured häbbeduse-mokkad külleti ühhest 
ärra, siis tullewad kaks weikemad nahkwolti nähta-
walle, weiked häbbeduse-mokkad; nemad 
jooksewad üllewal pook kokko ja kattawad siin küttis-
taja kiuni. Kuttistaja al, weike häbbeduse-mokkade 
wahhel, seisab essiteks üks weike auk, kussetorro-
su, selle al siis teine surem, mis ema-tuppe-sisse-
minik nimetakse. Kõik need praego tähhendatud 
vssad ühtekokko kutsutakse wäljaspoliseks suggu-
ossadeks, sündimise-ossadeks ehk häbbedu-
seks. ' „ 

Siin tulleb ka sugguossadega liggiseisusel rin- Rinnad, 

dasi nimetada. Keskel igga rinna peal seisab, ühhest 
õuest ümberpiratud, rinna-nibbu, kuhhu sisse pii-
mateed wäljatullewad. 

§3. 

Kussetorro, mis Häbbeduse-kontide-pallistuse Kussetorro ja 
al seisab, weab nahkse kusse-põie sisse, mis kohhe £ufie""5-
häbbeduse kontide tagga lapsekoea ees seisab. 

„ Ematuppe, ühhe nahkse urka läbbi, mis alt Sissepooised 
üllesse jookseb, ja taggapoot nattuke wõlwitud on, sugguossad. 
saame lapsekoea külge, mis weike pekkeni koopas 
warsti kusse-põie tagga ja Pärrasoole ees seisab. Lapse-
koea kuju näitab ühhe eestpoolt tahhapole lammaks 
pigistatud pirni sarnane; tema külles on tähhele panna 
üks lai üllewalpool wõlwitud ossa, lapse-koea 
põhhi, kefltük, lapsekoea kerre, ja sedda alpool 
wallaliste ema-tuppe rippuwad penemat lapsekoea 
kaela, mis ka lapsekoea tuppe-ossaks nimeta 
takse. Seal kohhal kus ennamiste pirnil wars seisab 
(fui selle tähhendnft-kuju jure jääme), leiame ühhe 
pmgite prao, lapse koea-su (emako-su), kust, läbbi 
meie tuppest lapse koea koopasse peäseme; temale 
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tetoad ette ja tahha emakv-su-m okkad raja. Kum-
V lapftkoeä kötwaö-jÄM temaga kokkokõi-

ottud, M ̂ müna-sarri. 

**** j° l#M.t#gga feifab, pätrasool, 
ufe napite MM m^pxrGUM «ljachoole lahti 

laddi M WWD''Wa ,4 

§ 4. 

, Suggu°ssade Jss-IiM,d wim-wsed aswwad wast 
sns ttahtawale, Jm Misterahwas täis-kaw m nd 
(itatje eauseks) saab, mis ennamiste 14ma ja i(jma 
Sa6ta 5?nüP iÄW^>. OO Mast Male. leitakse, 
kM nmöterahwas terwise Mwel, üks kormstiko igga 
ncha naddM iarrel taggasi tullew, kolm ehk kuus 
pawa kestaw werrewolamine lapsefoeast, md 
ku-oia, ku-asjad ja riidepeäW nimetakse, 
sesinnane korrasttko wer?ewolamine jääb enamift 
wiekumne aasta wäilusel Me mahha, ja siis ei wõi 
naisterahwaS efmmit suggu saada. 

, ff Suggüvssade loodut seadus on lapsesünnitamine, 
kossotamwe,a tvltmme lapsekoea' kochai la ivälia 

on: Mpchks lapftflmdiNtiM — 
Parrast looma sündimist peasewad raokejalausses 
kmmjanud M-asjad jälle jooksma, tnis ffin 
n K r g a w v o d i o j a k s, n ü rtz a wookh ipuh h ä s t u se k s 
mmetÄse, za> kestab mftkggune GotM werrine 
Gumne nurgawoodioja?> W «anc MÄqe mm-
woodwM), > ennamist - küüs näddaM '"Mc 
MStannse aeal leitakse kü^äsjad cnamHte jälle seis  ̂
Mas, ̂ a tullewad wast tzäMO lapft MawöerutMU 
taggasi, kus korrastiko werrewolamine jälleMa 
hfw u"a a ?)Än'â  kui' enne raskejalgust, liikuma 

/ W v * 1  s  »  ;  >. ' | '• j ? I'".' 
, ;c|f, ' 

SundimiseaitM läbbikatsumine. 
§5. 

Sellesinatse läbbikatsumise jures tulleb ülleültse Mi 
sedda tähhele panna: tm 

Äm peab, enne kui läbbikatsumist ettewöttab, 
isseneses ollema järrelmottelnud. mis tema eesseiswal 
lool läbbikatsumisega tahhab teada saada, et tema seal 
jures middagi tähhelpanemata ei jätta, teiselt poolt 
aegawiitmata ja ruttu oma asja tallitab. 

Zal ei tohhi äm sellega leppida, et tema ras
kejalgse ja nurganaise ollemist agga potilt tundma 
saab. 

Äm peab läbbikatsumise jures ni paljo kui wõi-
malik ellaste ümberkäima, ja kõige eest ennast hoidma, 
misga ta ilmaaego koormatust ehk wallo wõiks tehha; 
sellepärrast peab temal kassi soe ja küned sõrmede 
kulles lühhikesseks ärraleigatud ollema; agga tema 
ei tohhi ka ülleliig ellitamisel asjatallitust polikult 
täita. 

Äm peab läbbikatsumise jures mõllemate kattega 
ühtewiisi ossaw ollema. 

Zal ei tohhi äm raskejallast ehk nurganaist edde-
wa lobbisemise läbbi ehmatada, ja peaks tõeste surma 
ehk muud häddaohto ähwardamas ollewad, siiski peab 
äm oma suud kinni piddama. 

Walgede ojamise jures ja kuiz mäddanewaid 
paiseid sugguossade külles peaks leitama, peab äm, 
peale sedda kui sündimise-ossad hoolsalt puhhastatud, 
enne läbbikatsumist enda katsmisele tarwitawa sõrme, 
lialte kui sõrme külles middagi wiggalist kohta teada-
wal, hästi tuggewast raswaga määrima ja pärrast 
läbbikatsumist otrta kässi wägga hoolsalt sebi ja 
soea weega puhtaks pessema, et ta isseenneselle egga 
teistele wigga ei teeks. 

Läbbikatsumine isse on kahtesuggune, wäljastpid-
dme ja seestpiddine läbbikatsumine. 



8 

Z « 

Wä-jaspid-  ̂ peab essiteks naise rinnad läbbikatsuma, et 
dinc labbikat-teada saaks, kas nemad terwed on; siis, et neid ras-

summ-, kejalguse, lapsesündimise ja imetamise läbbi tulnud 
moondamist rindade külles nähha saaks; pikkemalt et 
rinna - nippude luggu ja nende kõlbamist imetamise * 
tarnis ärratunneks ja wiimaks, et nähha saaks, kas 
rinna-nippudest middagi märga wäljaimitseb, mis wisi 
märg näitab, kas piim hea ja rohke on. 

Siis tulleb kõhhu ja wäljatzpiddiste sugguossade 
läbbikatsumine kässile wõtta. Sedda läbbikatsumist 
wmb am ennamist kässikaudo toimetada; , siiski ei 
tohhi am pöllata, ka silmi abbiks wõtta, fui tema 
kasjikatsumisel selget otsust ei leia. 

Äm peab sedda läbbikatsumist lihtkorral nõnda 
toimetama, et tema ennast kui parrema kääga tahhab 
labblkatsuda, parrema põlwe peale, kui pahhema kääga, 
siis jälle pahhema põlwe peale seina wasto toetatut 
raskejalgse ette mahha lasseb. Mõnnel arrolisel lool 
saab siin tarwis ollema, et raskejalgne läbbikatsumise 
jures sellite heidab, jallad kehha wasto konksu tõmbab 

.ja reied nattuke laiale ajab, mis läbbi pingul kõhhu,-
katted lödwamale lähhäwad, et äm süggawamale 
sissikondade wahhele oma kääga wõib. katsuda. 

Liggiseiswa ja pärrast loomawee-puhkemist ja siin. 
dimise jures, nõnda kui essimestel päwadel parrast 
lapse sündimist, peab läbbikatsumist ikka sängis sellile 
ettewötma, sest et naisterahwas siin ei tohhi püsti 
seista. 
. Läbbikatsumise toimetus sünnib nõnda : Äm weab 

õwa laialiaetud pihhupessa tähtsalt möda reit üllesse 
habbeduse-määle ja siit kõhtopiddi kõrgemale, kus 

tema parremal ja pahhemal pool kõhhukatteid 
labbikatsub ja kõhhukoopas assuwaid sissikondasi läbbi 
nahha litsutab. Sealjures panneb tema.tähhele: kas 
kõhhukatted silledad wai ehk kortsolised on, kuddawisi 
nabba näitab, kas wäljakäiwaid sooli ehk muud middagi 

wiggalist kõhhu külles leida, kas kõht ennam ehk wähhem 
ja mil kombel ta wälja wennitatud on, kas ta ette-
pole wägga üllerippub, kas lapsekodda wõib läbbitunda 
ja kui kõrgel tema põhhi seisab, kas middagi lapse-
kehha ossadest, ehk isseärranis lapse - liikumist tunda 
on? Nüüd weab äm oma kä jälle häbbeduse-määle 
alla, katsub parremal ja pahhemal pool, ümber puusast 
käies, kas neis kohtades middagi issewärki asja tunda 
on, mis pekkeni wiggadnst tunnistaks, ja wiimaks katsub 
tema ristlu läbbi. 

Löppetusel lähhäb ta kääga häbbeduse-mäält alla-
male wäljaspiddise sugguossade külge, katsub siin 
sured häbbedusemokkad läbbi, kas nende külles 
werresoonte kühmasi ehk muido paistetust leida; pik-
kemalt katsub tema tammi läbbi ja püab tammi laiust 
mõeta; kõige wiimaks persset, kas seal middagi wig-
gallst (werresoonte sölmesi ehk nende sarnalist) leida on. 

§ 7. 

..Nüüd kässile wöttes sissemist läbbikatsumist 
wõib enamist selsamal seisul toimetada, kuida Z SUemme 
6 õppetas, ehk ka nõnda, et naisterahwas 
külleli heidab, reied köhho wasto kõwwerasse 
tõmbab, kus köwwa paddi põlwede wahhele toeks 
pannakse; mõnikord wõib selwiisil ölpsamalt ees 
seiswad lapseossa üllesleida. Arwast on tarwis, et 
naisterahwas Põlwede ja kätte peale toetades, nelja
jalgse kombel mahha heidab. Raisterahwa seisatus 
sissemise läbbikatsumise jnres üürike aega enne ja 
pärrast loomawee-puhkemist, sündimise aeal ja essi
mestel tittewoodi päiwil, peab iggakord nõnda ollema, 
kulda üllemal § 6. wäljaspolise läbbikatsumise jures 
õppetati. 

Lihtkorral wõib sissemist läbbikatsumist toimetada, 
kui äm.ühhe sõrmega ematuppe sisse tungib, agga 
tema wõib ka kaht sõrme seeks tarwitada, kui ühhega 
kullalte kõrgele ei peaks üllatama. Agga kõik pihhu 



40 

nimetud kohtadesse weddada ei õlle ämma - kooWftl 
ial lubba ettewõtta. 

Äm wõiab selle kä nimetis-sõrme, misga ta tahhab 
läbbikatsuda, õlliga ehk mu soolamata raswaga, ja 
panneb tedda, pöialt taggant ja alt*) sure häbbe-
duftmokkade wahhele weddades, pikkuti tammi peale, 
reised sõrmed on pihhusse kokko pigistatud. Kui nüüd 
äm nimetis-sõrme pikkamiste eddasi tõmbab ja sõrme 
otsa tõstab, siis tungib tema ölpsalt ematuppe sisse. 
Sellepeale weab tema sõrme, kus jures ta taggapool 
läbbikatsub, kas pärrasool tühhi ehk täis, wai kas 
muido middagi tähtsat seal leida on, ellast ja ette-
waatlikkult üllesse; üllespole känatut pöial jääb kind-
last wäljaspoolse ossade külgi seisma. Essiteks tun
gib nüüd äm tahha ja üllespole eddasi, et eesmägge 
kätte saaks; on kättesamine raske, ehk ei koggoni 
wvlmalik, siis on temal ühhe seddapiddi parraja ehk 
ülleliig laia pekkeniga teggemist; lähhäb assi ölpsalt 
korda, siis on pekken wägga kitsas. Siis ümberpirab 
äin oma sõrmega parremal ja pahhemal pool weike 
pekkeni sisseminikut ja kobast kuuni ette pole häbbe-
duse kondi seestpiddise laggedani, et ka nõnda pekkeni 
laiusest arro wõiks saada. Nüüd otsib tema, eesmäält 
oina sõrmega ettepoole minnes, lapsekoeatnp.peossa, 
katsub tema pikkust, smemat ehk wähhämat tümma-
kust, otsib tuppeossa keskelt emako- (lapsekoea) suud, 
katsub läbbi su suruse ja kuida ja mii wiisil tema 
sõrwad, ja tungib, kui emako-su jubba laiale on, 
ettewaatlikult tema sisse, et looma-põit ja eesseistM 
lapse ossa, mis saggedast ennam taggapool, saggeUst 
õige ees wasto häbbeduse konti ja sellewasto eWast 
toetab, üllesleiaks. On kõik need nimetud kyWHd 
täielikult läbbikatsutud, siis tõmbab äm oma sHM 

*) Selle öppetuse jures on luggu nynda arwatud, et äm 
naisterahwa ees, kedda ta läbbikatsub, polwiie seisab. 

A1 

taggasi, kus jures tema ematuppe suremat ehk wäh-
hemat soea ja ülleüldist luggu tähbele panneb; siis 
wiimaks ka weel ülleöpoole habbeduse - looga allumise 
Mbä lDjbal, kussetorro läbbikatsub. Sõrme wA-
jatömmates katsub äm parremal ja pahhemal pool 
«Md häbbeVuse-mokkad läbbi. Peale seddä kui äm 
oma sõrme häbbeduse ossadest wälja on tõmmand, 
panneb tema sõrme külge jännd illa terraselt täh-
hele ja watab nimelt)' kas illa werte karwaline 
näitab. 

Sissemise ossade läbbikatsumise aeal peab ämmal 
teine kässi lappite naisterahwa kõhhu külles seisma, 
ossalt lapsekodda toetades, ossalt lapsekodda ennam 
allalitsutada, siis ka sellepärraft, et sissemise läbbikat
sumise jures saggedast tuggewamaks läinud lapse-liikumist 
'WMs avrätunW. - : 

Raskejalguseft ja Lnimliffuft MWast. 

Inimliko naise raskejalgus (käimapeäl ollemine) ätrefiitfait. 
wältab loornaiddnsamisest künni küpsekö läinud lapse-
Wdiinijeni 280 pDa, ehk 40 näddalad, ehk 10 
ku-kuud  ̂ ehk 9 ^äiW-kuüd ja 7 päwa. Selle aea 
sees Dvad mõningad 'issewärklikud näitmised ja moon-

MMised nähtawale, mis meie raskejalguse mär
kideks nimetame. 

Ku-asjad jäwad kinni. (Mõnikord on kui was- Raskejalguse 
toseadlikUsi, et riidepealsed rflskejalgüses tveel mõne- märgid. 
KM taggasi.. tullewad, ja ehk weel künni otsani 
kestäwadI Ulleültsa ^ehhaollemisses lähhäb mitto 
asja teisite: meeletuju on moondatud; külmawärrinad, 
Mtre-pÄkitused) nina-werrejvoksmine, pea-ümberW-
tiime, Minestused, peawallo, hämbawallõ, oksele-pyri-
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tamine, südda ei wötta mõnda toitu wasto, kanqe 
htmmo mitme asja peale, olgo sögiks kõlbaw ehk 
kõlbamata, kehha on kinni ehk passal, seggane kussi, 
kussemlne on waewaline, maksa-plekkid tullewad külqi 
naokarw saab moondatud, wessiwistrikud tullewad 
su ia mna külge. 

. Need näitused sawad raskejalguse allustusel ja 
mmelt ch-mest korda raskejalgsede jures nähtawaks 
>a lawad saggedaste raskejalguse otsani. Arwemad 
on nemad, km naine teist- ja kolmatkorda teistpiddi 
l* l'ln ennam.st paljo wähhämine. Sedda tulleb 
tssearraltkuks arwata, kus nemad iljemiste raske-
lalgnstes kangemad on, kui essimesel korral. 

Naised, kes jubba last ilmale tornid, tnnnistawad 
saggedast kaunis tõttelikult nisnggnste näitmiste 
taggasi - mllikust looma-iddusamise aega. Essimest 
korda raskejalgasre jures on kõik nimetud märgid 
^5/ ,̂ sest nemad wõiwad ka seal tulla, kus 
raskezalgust et olle. 

purema julgusega wõib raskejalgust moondamis
test suggu ossade külles arwata. 

Essimesel ja teisel kuul waub lapsekodda nattuke 
suggawamale pekkeni sisse; emako-su, seiesaadik üks 
poigite praggo, lähhäb ümmarguseks; en' tup ott soettt 

umtseb rohkemine illa wälja; rinuad lähhäwad 
TlQXluiC Clld 

Kolmandamal, neljandamal ja wieudamal kuul 
wuseb lapsekoea-pöhhi ikka selgemine köhhuseina läbbi 
häbbeduse kondi ülle tnndsaks, tõstab ennast enam ja 
enam ja seisab wiimaks wiendamal kuul keftkõrausel 
häbbeduse - kontide ja nabba wahhel. Lapsekoea tup-
peossa  ̂lähhäb tümemaks ja lühhemaks, rinnad paisu-
wad, ou nippude ümber saab tummedameks, ja nippud ' 
tsse astuwad enam wälja. 
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Täieliko julgusega on raskejalgus wast siis ärra-
tunda, kui knendama (u algusel essimesed lapseliiku-
mised nähtawale tõuswad. Lapsekoea pöhhi seisab 
nüüd nabba kõrgusel, ja nabba hakkab ärrakadduma 
(silledaks triikima). 

Seitsmendamal, kahheksamal ja ühheksamal kuul 
tõuseb lapsekoea põhhi süddame-auguni; nabba trigib 
silledaks ja astub punnis wälja; lapse - liikumised 
lähhäwad tuggewamaks, nüüd wõib lapse-ossasi ttt 
hästi köhhukattete läbbi kui sissemise läbbikatsumise 
jures ärratunda. Lapsekoea tuppeossa lähhäb paljo 
lühhemaks; rindades näitab wessist piima. 

Kümnemal kuul wiimaks waub lapsekoea põhht 
jälle nabba ja süddame-augo lesk wahhe peale ja näitab 
kõwwem; pealpool lapsekodda tunnukse kõht tuhin 
ollewad. Lapsekoea tuppeossa triigib essimesel raske-
ialgusel õpis silledaks, iljemistel jäwad emako-su 
mokkad järrele; emako-su hakkab kaewandiko kombel 
lahti minema; sissemise läbbikatsumise jures tähtsaw 
lapse-pea seisab kindlamalt pekkeni sisseminiko peal, 
lapse-liiknmised on wägga ellawad. 

Midda enam need moondamised õigel aeal näh
tawaks sawad ja üksteisega kokkojooksewad, sedda 
julgemast wõib raskejalgust arwata. Kus luggu 
kahhewahhel seal on ikka parrem, naisterahwast niikaua 
raskejalgseks piddada, kuuni aeg tõttelikumat märki 
annab. 

§ 9. 

ttfs Neist suremist asjadest ämmale ott, raskejalg- Aea-arw. 
sele, kes tema käest nõu tarwitab, lapftsündimise aega 
wälja arwata.. Ägga sest et loomaiddntsemise pääw 
arwast tõttelikult teadaw on, sellepärrast wõib nisug-
gune, teistest tükkidest, wäljaminik aea-arw, sündimise' 
aega ikka üksnes urnbekaupa ettearwata. Selle 
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arwttle kinnituse tükkideks tulleb neid eesseiswaid 
wötta: KpmMesi kn-asiadest arwatakse 40 näddalad  ̂
see teeb 9 paiM-kuüd ja 7 päwa. Mõnes kohhas, 
nimelt nisugguste naiste jures, kelle ku-aDad iwGWa 
korraliste neljanäddalast järgi käiwad, juhtub sündi-
mitte enamist ka jälle kümnerna ku-asjade - tullernise 
päwa peäle, pärrast sedda km nemad ühheksa kord 
raskejalguses ärra ollid jänud; agga saggedamast 
wiwib lapsesündimine näddal ehk kaks näddalad ilje-
maks. — Aea-arwo wõib se läbbi õiendada, M 
sest päwast, kus raskejalgne essimest lapse-liikumist 
selgest ärratnndis, se on raskejalguse keflaeast, weel 
LO näddalat arwatakse; pikkemalt, kui lapsekoea alla-
waumtst allnAtusest.. weel l 41, näddalad arwätÄse. 
Peale sedda kui lapsekoea põhhi ühheMmä kuWpul 
kõrgel süddarne-augus tundew olli, waub tema wiim-
sel 4 näddalal nabba ja süddatne-ango keskele alla. 

Wiimaks õiendatakse aeä-arM weel se läbbi, 
et kõigist möondamWte Wop^tktM mis eddasijõndeS 
raskejalgusseö lapsekoea külles juhtuwad, raskejalguse-
kuut, kus raskejalgne sel puhhul on, katsutakse teada 
saada ja sest aeast neid täietib rchkejalgust.kümnest 
ku-kuudest wdel ptMDO ̂ Wsi MelissaWA. ia 
dawist aega, kus ftittdtmtst wotki odata, üMärivatak^e  ̂

Sest et ku-asjad, fuida nimetati, mõnikord ka< 
raskejalguses woolawad; ja et raskejalgsed arwast ni 
terraselt ennast tähhele panewad, et nemad sedda 
päwa, kus esstmesed lapse-lnkumised allustasid, ehk 
sedda, kus lapsekodda allamale waoma hakkas, õiete 
selgest märkasid! ja et wiimaks isse kõige1 raskejalguse 
moondamiste hoolsamal läbbiarwanliftl tttifie t^õtf  ̂
mÄk ei olle  ̂ raskejalguse aega õige tõttelikult üti 
leswõtta; siis wõib selgest nähha, et sesnggune aea-
arw saggedaste walleks wõib minna. Ännna-koM 
Utte ei tohhi stllepWäst iat oinä tarkust jiealö nõn^ä 

lBr 

julge oW> et tenia Mdmist aega toÄMt pMa 
ja tunni peale tahhaks ettearwata. 

- § iö; 

Tüssilik on ka wahheteggemine raskejalgusele temaMitmesuggune 
mitmesuggusse luggu.de järrel ja haiglikude järgede rasr-jaigus. 
wahhel.̂  Raskejalgusest stssepool lapsekodda on sedda, 
kus muna ei mitte lapsekoea koopas, waid wälj as- Raskejalgus 
ppyl lapsekodda iddanema hakkab, isseärranis esstot- fc^P00t'« 
salt wägga raske ärratunda, sest et paljo korrapär- wpstkodda. 
ralise raskejalguse märkist, ja ka mitto neist moonda-
matest lapsekoea enda külles, ka wäljaspolisel lapse-
koea raskejalgnscl wõiwad nähtawaks saada. Kaht-
last? möttet lapsewea wäljaspvlise raskejalguse peale 
wõiwad need märgid ärratada: Kärre kõhhunäppis  ̂
tus; nähtawale tõustes paistetus kõhhu sees, mis mitte 
lapsekoea ennest külles ei õlle; mustaka werrist ja 
illase märja woolamine lapstkoeast. Ägga aega mõda, 
ennamist kolmandarnal ja neljandamal kuul, saab 
luggu parraks saggedast korraga awwalikuks, sest et 
siis äkkilise, kangewalluga haiguse läbbi raskejalgne 
surnra leiab; ehk loom surreb ärra ja moondab en-
nast paisetnseks, mis siis allamal pikkemalt juhhatatud 
munasarja - paistetuste märkide läbbi raskejalgusest 
wõib ärratunda. 

Wälleline raskejalgus, se on, kui keddagt 
last lapsekoeas ei iddane, waid idduStatud munakene 
haiguse läbbi nhheks suremaks wessiwilliks, ehk hulga 
pissemä willikesteks ehk näotumaks lihhatompuks 
(Moole, kuuwassikas, kuulap ö) ennast moondab. 
Seddaluggu ei wõi mitte enne tõttelikultkorrapärralifest 
raskejalgusest ärratunda, kui sel aeal, kus lapse-liiku-
mistt> awwäNM peaksid tõusmcr) mis (titt iaf leiba 
ei wõi olla. Saggedaste lähhäb jubba enne sedda aega 
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Moole werrewoolamise ja sündimise walloga keh-
hast wälja. 

Ühhekordne ja t"i 1.1. s t, . „ , „ 
enamkordne Uhherordne on raskejalgus, kus agga üks aino-
raskejalgus. ke laps siggineb, ennamkordne, kui kaks (kaksikute-

raskejalgus) ehk ennam lapsi korraga kaswamas. 
Surem kehha wäljawennitns, niinelt külgede wasto, 
ja kus kõhhu keskpaik nõtku jääb peetakse kül enna-
mwte ennamkvrdse raskejalguse märgiks, agga ni-
juggune snrem kehha wäljawennitus wõib mõnikord 
ka mu asja läbbi sündida. Nisamma wähhe wõib 
lapse-liikumisi mitmes, saggedast üksteisest eemal 
seiswas kohtades tõttelikuks ennamkvrdse raskejalguse 
margiks arwata. Wägga õhhukeste kõhhukattete jures 
^^õnikord wõimalik, lapse-ossasi kafsikaudo ni sel-
gest labbitunda, et se läbbi kahhe ehk enam laste 
ollemist wõiks arwata, agga, ommetegi ei sa enne 
selget otsust, künni esjünene laps saab sündinud. 

Lapse suggu. Koggoniste wöimata on, jnbba raskejalgnsel lqpse 
suggu (kas poeg ehk tüttar?) ette üttelda. Äm 
teeb ennast rahwale naeruks, kui tecka ühhest ehk 
teisest luggust ema külles poega, ehk tüttart ette-
kuulutada tahhaks. 

. "Näitlik raskejalgus» nimetakse sedda, kui 
yalguse l̂äbbi naise keha luggu nõnda moondab, et 
juhtumist tõttelikuks raskejalguseks wõiks arwata. 
Sest et kehha paisumine üks neist üllemist raskejal-
gnse märkidest on, sellepärrast peame siin isseärranis 

, neid haigust tähhele pannema, mis fa sesuggust kehha-
paisomist wõiwad tehha. 

Kõige nende haiguste jures on pndnw lapse-
lnkumme ja et lapseossast tunda ei õlle, se ainoke 
tõttelik märk, mis aega möda wahhet wõib tehha, 
kas siin raskejalgust on. Ka ~ on rinnad haiguste 
jures moondamata, ja ennamiste pehmemad, kui par-
rajal terwise põlwel. 

17 

Mitmest teistest, nimelt ämma-koolilistele raskem 
ärratunnetawaist, wähhäm tüssilistest kõhhupaiötetus-
test tulleb siin isseärranis nimetada: 

1) Kõhhu-wcetõbbi, se on: kokkokorjanud Kõhhu-wee 
wessi kõhhu-koopas. Wahheteggemise märkideks raske- 10 

jalgusest on siin: Kõhhu läbbikatsumise jures ci õlle 
lapsekoea ümmargust põhja mitte tunda; paistetuse 
kuju muudab ennast sedda möda, kuida haige püsti 
ehk pikkali seisab, sest et wessi ikka iggakordse seisa-
tuse järrel kõhhu-koopa maddalama kohta walgub; 
kõhtu wasto kopputades wõib lappite kõhhu peale 
pandud teise käega wee laened ärratunda, ja harrilik 
kaswab kehha wäljapaisomine paljo ruttumast kui 
raskejalguse jures. Sissemise läbbikatsumise jures 
ei olle raskejalguse muudamisi lapsekoea tuppeossa 
külles mitte leida; ku-asjad on oma korral, agga 
nemad wõiwad ka puududa. Wäljaspoolsed suggu-
ossad ja ka jallad on harrilik ühteaego paistetanud; 
siiski peab meeles piddama, et nisuggusi paiste-
tusi ka saggedast raskejalgaste jures wõiwad nähta-
toale tulla. 

2) Lapsekoea paistetus. Lapsekodda wõib Lapsekoea 
haiglikult üllespaisteda kokkokoggonud wee ehk toerre pai e u' 
läbbi (ku-asjade werre kinnipiddamisest), mis tema 
koopasse jäi, ehk kindla paistetuste läbbi, mis ni 
hästi tema seinades, kui tema koopas wõiwad siggi-
neda. Wee ehk werrc kokkokoggomise läbbi omas 
koopas wäljapaisonud lapsekodda on katsumisel kä 
wasto tümmem kui raskejalglik. Wee-kokkokoggo-
mine lähhäb harrilik kaunist ruttu eddasi ja siggitab 
seläbbi ruttumat lapsekoea paisomist kui raskejalgus; 
ka imitseb sesuggusel lool saggedast wessist nilbet 
lapsekoeast, ja teised weetõbbe märgid, kuida neid 
kõhhu-weetõbbe jures nimetati, on siin leida. Saab 
mingi wiwituse läbbi lapsekoea suus ehk ematuppes 
riidepealsede werri lapsekoea koopas kinnipeetud, siis 
nähtakse aega möda kuust kuusse faswawat lapsekoea 
paisomist, mis, sest et ka ku-asjad puuduwad, sedda 
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hõlpsamalt raskejalguseks wSib peetub sada. Mõne-
korra tähhändawad siiski kõhhuwaNud sedda paisomP, 
ja üllemal nimetatud kõikide haigNube patstetuM 
kohta sündsad wahheteggemise märgid juhhatawad 
ka siin fefleYujeteggemife teed. 

Kindlate paistetuste jures lapsekoea seinades ehk 
koopas kaswab paisomme Manes wägga piKamiste 
ja on wähaspookt kõwwa tunda; ka astuwab fagge-
daste kordamiste enam ehk wähhäm kärrädad werre-
ojamised lapsekoeast liikuma. Paistetused lapsekoea 
seinade külles ei moonda emako-su põikpraggo mitte, 
agga nemad andwad saggedaste lapsekoea tuppeossale 
wilto kujo. Paistetused lapsekoea koopas on ena-
miste pirnikujukised kerred, mis polüpiks kutsutakse. 
Remad wenitawad emako?fitkaialV,fa aötuwad isse 
mõnikord emako - suust wälja ja ett siis hõlpsalt 
ärratunda. 

3) Muüasarja-paiötetused. Reed pea kind-
' lad, pea wessift märjaga täidetud kvbaötest lodud 

paistetused kaswawad/harrilik pikkamtste ja wältä-
wad kauemine kui raskejalguse aeg; paistetus tõuseb 
ühhelt ja nimelt saggedast p ah h emalt poolt, sest et 
pahhempvolne munasarri saggedamast põddema hak
kab, kui parrempoolne. Lapsekoea tuppeossa ei Mta 
seal jures middagi mMdylU ja M- Gjad kälwO 
harrilik korra Ml. 

8 11. 
Inimlik muna. Küpse inimlike multa KlleS peame meie 

järrel nimetades vssadele wahhet teggema. EWekS 
loom eht laps; sesiüane seisab, rohkem eh? wähhäm 
märjast (looma-wessi) ümberpiiratud, ühhes muna-
nahkadest lodud kottis ja rippub üksnes nabba-
nööriga wäljaspool munanahkade seiswa ja tema 
seespool ES# nendega fattetud ema-koogiga kooS; 
iefmmte (Ma-kook) seisab jälle lapsekoea fissepool 
külles kindlast ja toimetab lapsekoea kossumist. 
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LapS on Mes kõige MeMat OÄmÄiko ruMi e-ps lapse 
tarwrkMaS seifatuöses,felg # nattuke küüras, pea feif uf 

ektepibR ttoäbe wasto ku«BmgKe> Ked seifawad 
ristis rinnul, jallad on kõhhu wasto tõmmatud jtt 
MfMäd UsWöti psalMkv Mis. Laps seisab kas 
pMuti MaiWs (pik?uti -seWussed>, eht põigiti 
(põigiti-seisatused). Pikkuti-seisatuste jures wõib 
pea MWM set@ta> ja ft on, sest et pea kõige 
rMeM kapft M on,. reegttmöedulise ja loodudkor-
mliftm Wgu. Meie tUUNenK, kiti sõrmega lapft-
koea-fil läblst DseMgWe, M- pes-kontP (pealae-
feksaMS, kMa-seifatuW ehk, kui pea ei mitte 
MHM Msts, waG tahWoole kseratud on, silm-
uäy (silymAo-Msakuö) eesseiBmas. Agga wyib 
ka kWa atttittfttte ossa DaMdbi Mtg, ja siis tW-
neme Meie wai kaö jalgu (jalla-seiMtus) ehk põkwi 
(^WWe-ftWtüW MNWuWfi ossa (perse-
ftffachsl RGMak KTigM-seffatufel ei uMch 
MmÄ loÄ sissemise Wbikatsumffe jures keddagt 
Wsesssa Me kätte (kõrge põigiti-seisatus), ehk 
Ml seGb plg (õlla-feisatus), kõht (kõhhu-
ftzffatvP-, M (seljasseisatus)> rind (rinna-
ftffaNs  ̂ lWMMa Me ullMW ees. Ge-
MMe MHHMgemine Wse-seifatWteke ett süÄimtse-
käigi selletusel kõige surem asfi. 

Löomawessi (lapsewW) on M enam chk eoo«a«»M. 
wWäm segptte mW; frföa seisab iggalt poott • 
^W WGr ja warjab HMkoM sissemist seina wägga 
ifili lapseossade wastvtõukaMife eest, ja last ennast 
WKkjWMWb Mgahuste eest. — Loomawee koggo 
ä:W«tES: WMrS- ÄWDSbrq, agga saggedamM 
tuyeb tedda wqgga suurel kui wGga Whhäl HMöik 
MWiöM. : 

MuKanähkasi ett kaks küpseks sannd muftaMunanayhad^ 
külles Mhlete Patttto; wäljaspdvlitte nahk ett kindlam, 
sille ja kaunis Ms fa kutsutakse parknah haks (aadr i-
ttahf), MMiddine VrMO, MbWiMm tchk M-
DM lÄiitöaWHMK (Wfesfitta^f). Aeed mölle-

2* 
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mad nahhad seifawad harrilik tihti peälestiko: siiski 
tulleb momkord ka märga nende wahhel nähtawale, 
m t s  a s z a l e  w a h h e t  t e h h e s  w  a l l e - l o  o  m  a w  e e k s  o n  
mmetatud. 
u . w õ i w a d  w ä g g a  s u r e  e h k  w ä q q a  
wahhase kmdluse pärrast sündimise käiki enam ehk 
wahham wastokorda tehha. 

Rabbanöõr. N a b b a n ö ö r  o n  ü k s  k a h h e s t  p u l s a a d r i s t  j a  
uhhest werreaadrist lodud kois, umbarrul lapse pik-
suue. Aadnd on otsekui köieks kokko keerutatud ja 
tarretanud lchhasoolwee - sarnatsest läggast (süldist) 
1-nnPf f," 5 f "Oksest tuppest ümberkattetud. Aadrites 
Ivokjeb lapse werri, tema süddamest läbbiaetud 
Ä lälle taggasi; aadrite külles 

Ägedat tuksomist ärratunda. 
Nabbanoon  k u l l e s  l e i t a k s e  s a g g e d a s t  w a l l e  s õ l m e d  

rohkemast süldi kokkokoggoniisest ühte kohta sig-
gmewad, ehk, arwemast, tõssised sõlmed mis 

uabbanöörist sünniwad. Nabba-
IÜM,ifTf r'Mv ^f0tt

r
alt ullelija pikkuse ehk 

luhhlkuse labbi korwale minna. Tema on mõni-
^. uonda peemke ja nõdder, et ta hõlpsalt katki 
A^/.j^^kord iälle wägga jäme raswast ja roh-
LLfÄnUml,eZfaerb* Harilik seisab nabbanöör 
frthfl K loomawee sees, agga mittokorda ka lingus 
l a p s e  k a e l a  e h k  m u  k e h h a o s s a d e  ü m b e r  ( n a b h a n ö ö r i  
umberllngutus), Tema wõib ka, ja se on wägga 
£ /ugU eesftlswa lapseossa kõrwas nähtawale 
tulla (nabbanöör» ettekukkumine). Risuaqused 

Milt>ab juhtumised wõiwad, oma 

®m .w. emafccf, TO ume tomp, 6.8 s«S nabba, 
drf hiiK 0D"4i. ""K"15 "iatoa6' »« ümmargune 
e|E plkkergune uhhe taldreko surune, keskel vaksem 
iaf^hih6 seestpoolt sille munanahkatega ülle-
Iaet'flr2 »tl^ef°ea wasto käänakut külles 

ia arglik. Nabbanöör waob harrilik keskel ema-

21 

koogi sisse, agga saggedast jookseb tema ka sorweti 
emakoogi sisse. Enamiste on emakoogi asse lapsekoea 
põhjas nattuke parremal pool, siiski wõib tema ka 
teiste paikatesse kinni takkistada, ja isseärranis ka 
emako-su liggidale, mis läbbi saggedaste häddaoht-
likud werreojatused ja wiwitused sündimise jures 
tullewad. 

Munanahkade kot tulleb sündimise jures kui 
looma-põis (looma-rak) tähhele panna. Emakooki Looma-põis. 

nabbanöör! tükkiga ja munanahkadega ühhes kooS 
n i m e t a t a k s e  k a  p ä r r a s t - s ü n d i m i n e  e h k  l a p s e -
p ä r r a m i s e d .  

Kui kaksikud ehk weel enam lapsi lapsekoea koopas 
on, seisab enamiste igga laps isseärranis oina Muna-
nahkades ja on temal oma nabbanöör ja oma pärris 
ema-kook. Arrolisel juhtumisel leitakse ka mõnikord, 
et kaks ja enam lapsed ühhe munanahha - warjo al 
ellawad, et emäkoogid koos rippuwad ja nabbanöörid 
agga üksnes lahhutatud on. Wägga arwast juhtub 
luggo, et emakoogist üks ainus nabbanöör wälja-
tulleb, ja ennast siis jaotab. 

§ 12. 
Lähhäb enneaegsel sündimisel (eksiline-sündi-Toores loom. 

mine, Abortus) loom essimestel raskejalguse 
kuudel ärra, siis leiame meie tedda, suurema ehk 
wähhäma kaswuga, ühhes karwases warjus.. Sesinane 
k õ r r e  t o a n i  o n  k o l m a s  m u n a n a h k ,  m i s  k a d d u w a k s  
nähhaks kutsutakse ja sel aeal weel alles on. Temast 
siggineb emakook, ja se nahk kaub iljemine neljan-
damal ja wiendamal raskejalguse kuul õpis ärra. 

,, Sünnib laps pärrast kahhekümne kahheksama 
näddalamne 40 raskejalguse näddala lõppetust, 
siis nimetakse tedda: üks warra-aegne (enne
aegne). Tema on kergem ja weikem kui üks 
wäljakantud laps, teeb nõdremaid liigutusi, pirriseb 
enam kui et ta kissendab, maggab enamist ühtepuhko, 
ajab arwast silmi lahti, ei wõi koggoniste ehk üksnes 



wsewalt MM. WGa nshhakMw o« tvchMÄ«k 
mokkad sinnised chk kahwataMd-, Me Mge kchhfl M 
lapsel lühhKesed willakad karwad-; küünch M wägga 
õhhukesed, MkarwaMbbiWistwM, pginowO. Reed 
märgitähhch simad enam ehk wähhKm DÄjg. astM  ̂
febda möda, kuida laps kaugem ehk ligMam Mne 
loodud raskejalguse lõppetust ilmale tulli. 

' §13. 
Küpse loom. Üks neljakümnema raskejalguse näddala lõppetusel 

sündinud laps on küpse (aegne, wäljstk.MtDdK> 
need tillemal enneaegse lapse kohta nimetatud märgi-
Ghhed m täielikult sMckMWYd» Vina M kõrwa 
krömpöluud, lüüned on kindlamad ja Wiimsed ulla-
tawad pikkWale W WmeMsch  ̂ «. P.; laps ott 
tuggew, terrane ja wähhämD ^ ngelK raske ja 4 ̂  
jalga pik. — Mga peskondid ei olle ka küpse laps? 
Mes weel kokko AsMnud, waid nechad IMMd 

õmblused, eunast, wastasWkoOukawa.MvMtz (H-mKlused 
nimetatud) üksnes Whme ossche MW ühhendatO, 
ölpsalt üksteise ülle nihWM, Wis Mhi t$ |# 

ssBontaneUe. mine wägga juurt kergitust leiab. Ees otsaessise 
ülle seisab üks suurem neljanurgeline, pea kuklatag-
guse külles üks weikem kplmeMrgelWe MwMdus 
kontide wsthhel. Ms ka Mnetz WhM yssade Mhi 
KunikWMd on M sHM j$. m \U. w 
nimetatakse. 

Õmblused kaswaMd Da qegp pärrast sundimist 
kinni. Wontanelled sulMwAh wast Mmeftl, MG 
kord ka weel wastteW soaastal kinM 

§ M .  
Kuida raske- Raskejalgsel naisel: ott #hä§ti emas 
v!abhoidm?^M looma wasto, nõGaMoti W eiW DchiM 

lapse waDo, em^kohhut täita MAarmo Mittz. 
Reedsinnatsch emakohtuste täitmised Hhhe rMMgsele 
oy, et tema ennast kõige ee| peab hochM, mZs 
looDale kahjolik, ja'Mk techj, M MMule 
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mahhafamisele ja lapse terwisele kassuks wõib tulla. 
ÄllMchl Wteb raskejalgsel neid järgiWllewaid õppe-
tust tähhele panna: 

1) Raskejalgne hoidko ennast wihhastuse, ehma-
tüse ja mu äWise meeleliikurnise, kõiksugguste himude 
kchhotuste, ja wägga raske tö eest, nisamoti wägga 
sWMl f4 mõistmala mehhega ümberkäimise eest. 

2) Tema ei pea wägga paljo istuma, waid'peab 
iMMW tuule käes oma kehhäliikmeid liigutama. 

3) TMa ffttfo oma kehha aasta-aega ja harrinud 
Miet möda, agga ühtlase ka oma praegust järgi N 
MW; hoidko ennast kõhhu, sugguossade ja rindade 
külmetamise ja kõige eest, mis neid kehhaossasi pigis-
Wb jÄ ivävtab. 

ir) Göbgis  ̂ ja joogis jägo tema harrinud kombe 
jtite , agga wiimastel kuudel hoidko tema ennast puh-
M ajaW asWe eeA. Jep Ükski roog tema 
jetWe Wastc  ̂D Ägo Mgo teinä mitte wäggise; 
ott teckak ifMnsi ihhälbusi, siis waigistago tema 
neid, kui himustud asjad fahjota ott. 

Iz Teina murreffego wõimalikkult kehha puhtaks 
piddamise eest; agga wägga pallawat sauna ja 
jallawet ei tohhi tema tarwitada  ̂

6) SeEcv M«retsegv Mralise rooja - ja kuste-
tuhhenduste eest, ja hoidko ennast nimelt selle eest, et 
neid tühhetchufi meelega mitte wägga kaua kinni ei pea. 

7) Mõtleb tema- oma last isse imetada, stis pid-
Vago tÄ»a selle eest murret, et rinna-nipp«d kossuwad 
ja tuggenewad, mis tarwis äm temale sedda eespool 
pikkemalt {§ 54o awud õppetust peab juhhatama. 

HatgMWO järgidest raskejalguse 
spMwsl, ja mis ämmal seal 

jures m tehha 
§ 15. 

Raskejalguse põlwes astuwad saggedaste mit-
mesuggused terwise seggadused liikuma, mis, kord 
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waewalised, agga pissokese abbi läbbi wõiwad kergi
tust sada, kord jälle kõige suuremat holekandmist 
tarwitawad, sest et nende läbbi raskejalguse pölwele 
kahjo wõib siggineda. Siin nimetame: 

Raskejalgsede 4) Raskejalgsede oksendamine. Äm peab nõuu 
oksendamine, ^õma, et üksnes kergetseetawat toitu tarwitakse, 

ja korralise kehha awwanduse eest, kui sedda peaks 
puduma, klisteeri läbbi murretsema; kõigeüllemalt 
wõib tema weel käskida, et süddame alluse kohta 

. wiinaga pestakse. Kui oksendamine siiski pikkemalt 
kestab, wägga kärrä ja jõuu peale käidaw näitab, 
siis tulleb arsti käest nõuti otsida. 

Kehha um- 2) Kui raskejalgse kehha-awwandus wägga laifl 
on ja üksnes agga kolmandamal, neljandamal päwal 
tulleb, siis wõib äm klisteeride läbbi kas weest, ehk 
õlliga seggatud seebiweest loodud tallitust korrale aidata. 
Zal ei olle ämmal lubba siin sisse mesi arstirohtusi 
tarwitada, waid tema saatko raskejalgse arsti jure 
abbi otsima, kui klisteerid ei peaks aitama. 

Kussemisc kin- J) Kussemise - kinnipiddamift jures ei tohhi äm 
Nlpl damme. .̂ gi kussele ajawad rohtu sisse anda, 

waid tema tarwitago üksnes Meetrid ja murretsego 
warmalt arsti abbi, kui kateetri siissewiimiue temal 
ei peaks korda minema. 

Saggedaste wõib naine, kes püstifeistes kust 
wälja ei wõi lasta, pikkali maas sedda tehha, ja 
nimelt põlwede ja kätte peale toetatud seisatusel, ehk 
üttelda: neljal jalgel. 

Rippakilkõht. 4) Rippub kas eksilise pekkeni ehk lapsekoea seisa-
tuse läbbi kõht wägga eddespiddi mahha (rippa-
kilkõht), siis andko äm nõuu köhhusiddet ümber-
köita, pango isse siddet ümber ja waatko seäl jures 
selle peale, et sidde ilma pigistuseta ja koormamata 
kõhtu ühhetassa ülleskannab. 

Jalgade Z) Tulleb weepaistetust jalgade ehk sugguossade 
1%Su8abefülgi, mis saggedast wägga suureks lähhäb ja se 

läbbi tunnetaw on, et sõrme waotamise kohhal kae-
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wandik jättele jääb, mis wast pikkamiste ärrakaub, 
siis andko äm raskejalgsele nõuu, enam pikkali olla, 
murretsego parraja soja eest paistenud ossadele ja 
korralise roojatühhenduse eest. Lähhäb paistetus 
wägga suureks, siis murretsego äm arsti abbi. 

6) Saggedast sigginewad jalgade ja wäljaspiddise Aavrisolmed. 
sugguossade külles, mõnikord ka perse ümber, werre-
aadrite sõlmed , sest et lapsekoea pigistuse läbbi 
suurte soonte peale werre taggasiojamine kinnipee-
takse. Äm murretsego, et ka nisuggused raskejalgsed 
enam pikkali kui käies, istudes ja seistes olleksid, ja 
mähkigo jallad et mitte wägga pinguliste finni. 
Need werreaadrisõlmed on nimelt sündimise aeal 
wägga tähhele panna. 

7) Wallud puusades ja reites astuwad saggedast Puusawallo. 
raskejalguse lõppul liikuma, ja tullewad sest, et lap-
sekvdda suuri üddtsooni (Nerwusi) pigistab. Seäl 
et wõi mitte teisite aidata, kui et raskejalgne wõi-
malikult paljo pikkali olgo; pikkM olles on wallud 
enamiste wähhämad. . 

8) Käiwad raskejalgsel sooled kubbemeõ ehk nabba 
jureS wälja, siis tõmbawad nemad harrilik raske-
jalgusel eespool kõhhuseiua wasto seiswa lapsekoea 
wäljawennituse jures taggasi. Sellepärrast ei olle 
wäljakäiwa sissikondade paelte kandmist raskejalguse 
aeal mitte rarwis, waid peab neid, sest et nemad 
tuggewa pigistuse läbbi kahjo wõiwad tehha, eddasi-
jõudes raskejalgusel mahhajätma. Nisuggused raske-
jalgsed ei tohhi sündimise jures mitte paljo wäi-
tada, muido wõiwad sissikonnad wäljatulla ja 
uäppistusse jääda. 

9) Ninawerre - ojamine peaseb saggedast raske-
jalgusel, ja mõnikord wägga kärrädal kombel, liikuma. 
Harrilik tunneb raskejalgne sesugguse werreojamise 
järrel kergitust, ja sest ei olle suuremat luggu, selle-
pärrast ei tohhi werreojamist wäggise kinnipiddada. 
Üksnes ülleliigsel kärrädusel wõib katsuda werreoja-
mist külmawee sisse kastetud rättikutega ehk ninasse 
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tZPMwh külma wee Mbi waigisMda ja.Mk aega-
wiitmata ühhe arsti Mest nemt Mstma. 

Mõnikord Mwad, buida nimetati, ku-asjad , 
visadest.' ka raskejalguse aeal omal kvWal; nemad tullewad 

siis, kui mitte mskej-algstel naistel neljast ueha 
uädvalaui, ilma EeÄo jMumG. idva kanM wallura 
ja ilma et emako - su seal jures laiemale wen«W> 
taggasi. Sesuggune luggo on, kui ka nattuke seadust 
wastvj. siiski hMarWiia, ja et olle seäl jures mid? 
dagi muub tartois, fui et raskejalgne sel aeal rahhul 
pikkali seisab. Sellest ku-vjamksest peab neid werre-
ojamisi ärrawahhendama,, mis kärräda meeletuskade 
peile ehk wMaspiddiste ehk seestpiddiste wiggategge-
liste asjade läbbi walloga ja kord suurema kord 
wähhäma haiguse wimmaga wGwad. Remad on 
essimeöte nelja, wie kuu fees eWko sündMise 
tÄbortuö) eesmärgid, iljemal raskejalguse aeal tulle-
wad nemad seläbbi, et emakook enne aego tükkati 
Wtiarruneb. Nisugguse werreojamise jures wennib 
ikka lapsekoea-su nattuke laiemale. Sündimise 
wMojärkst luggude jures saab § 59. sellest ptttt 
ollema, mis am nifuggusel lvggul peab teggema; 
üll-emaks asjaks jääb, et tema wõimalik kiirelt arsti 
abbi senna murretsego. 

Ä58?. jv kmmpibe Hres 
chW kvsge essitchs selte eest hoolt kanda, et AO».sed 
mahhakukhtdes ehk kassi -pekstes ennestele wigga ei 
teeks. Äm katsugo külma wet peale purskadW 
minestanud jälle ellustada, ja palja pihhopeffa ehk 
willase rMko õerumisega krampisid waigistada, zg 
murretsego, kui mitte ruttulist parrandust ei tulle, 
aOti aM senna. 

W7iSl0fe TMeb raskejalgsele, olgv ial mis juhtumist 
läbbi, Milist surma, siis on saggedast weel wõima
lik, et last ehk wõib ellus piddada; sellepärrast kandko 
äm murret, et wvimalikul kiirusel üks sündimist-
aitaja (arst) fenna tuakse, kes kmstlikult lapse lahhu-
tamist ema kullest wöib ettewõtta. 

m 

®wm kch siwdimise-aitaja tullemisele peab mu 
fpi My^a, mk ehk agga warjo-sumule jälle 
ellpstpW wõib, saada; Mxskamistd külma weega, 
siMpiF DWstrjb ja pallawad kiwwid jalgade külge, 

. süddame kohta wiinaga oeruma, kangest seebi weest 
klisteerit panema. ' Kui ei olle ka mitte wõimalik, 
ellotähtesi wäljakutsuda, siis murretsego äm ommetegi 
yOrcha Peaja hea affeme eest peSt nähhäs surnule, 
Dmmi- arst stima jõuab ja piKematt juhhatab. 

M Mps wVib emaihhus ka haigeks jäda ja tjgJJi 
ärkasMa. Se lapsesurremme saab saggedast kchjo-
M MM läbM mis- ema külgi pudusid, sigginema> 
WKSvch Me. UiMjalgse haiMo isschörralise öw 
Mst Mbbi , nõM et Mõningaid naisi leitaffe , kelle 
Wt MMM ikke ühhel ja selsamal raskejalgust 
M«1 läwasurreb. Looma surremine raskeplguse D--

; yMM ftch ÄhhM MWitta mm 
fa «kMne sündimine iÄhhatah wast meile, mis oW 
xuhtunud. Wägga arwast tunneb raskejalgne stžtt 
MS kanget kültzmwäMnat ehk mmdo haigust toisse 
ma, on «Äkal meelel ja k»b, ja tchhändab sedda 
tundmist-, kt» seisaks üks raske surnud tomp tema 
Mas. «Metatuv-' «WuM .̂asWmA. lapse 
MeMfe jwes PGkejaGch teise -polejäo se« Mem 
awWMkM, ja nende kõrwas Mhhäudab raHkqalK-
ne, Peäle stdda kui mõAbrd Kmätaid lapse M-
Wmisi (kmmpisi) «ne ollib Muud, ühhetorraga 
lapseliikumised otsa lõppewad, kõhto kokkvwavwad ja 
ritznah ärranärtsiwad. Selle õnnetuse ärrakelami-
M ck wK, Mke WW, M Aewal (§ 14) «M-
WM hoidmist PÄrast MMtsa juhhatckh am oma 
pMt middagi tehha. . 

" RimMud «GA loow ZrrchMMW i* far# 
mast ci olle ka mitte iggakord tottelikud; sellepärrast 
ei tohhi wägga rattata, looma kbhhe surnuks arwa-
ma. Agga ial ärgo uffckdtzgo äm, ei siiski mitte, 
M lapse surm wõimMult selgest Äratuntaw Meks, 
Wuma hakkM Ucmise rohtude läbbi smnud looma 
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wäljaajama. Tema astub sellega oma õiguse raja 
ülle ja wõib suurt õnnetust tehha. Seadus on, 
uisuggustel luggudel rahholist loodud-rammo toime-
tust odata ja kartlikul järgil ühhe ossawa arsti 
abbi otsida. 

$ 16. 
Ettewalmis- Seiesadik nimetatud nõuu ja teoga abbiseisuse 

tamm?fe:f"nb"Fõtwas nende nimetatud luggude jures on ka weel 
ämma kohhus, peäle sedda, kui tema raskejalgsele 
mahhatullemise aega wälja on arwannd (§ 9.), 
temale kõik sedda meeletulletada, mis lapsesündimise 
tarwis ette tulleb walmistada. Peaks lugu juhtuma, 
kus naine isse last mitte ei wõi egga tahha imetada, 
siis peab äm temale aitama amme wäljawallitseda, 
ehk kunstliko lapse toitmise tarbeks kõik ettewalmis-
tarna. Pikkemalt peab äm järrele kuulama, kas 
raskejalgne jubba ükskord last ilmale on kannud, 
kuida seäl sündimise ja nurgawoodi järg käinud, et 
sellest ootusel seiswa sündimise käiki wõiks arwata 
ja ennast isseärraliko luggude wasto ettewalmistada. 

Wiimaks. ei pea äm mitte, nimelt essimest korda, 
raskejalgsede jures täielike sündimiseabbilikko läbbi
katsumist (§ 5.) ettewõtmata jätma, et asja loost 
selget arro kätte saaks. Äm peab raskejalgsele troosti 
andma, kui naine sündimise eest peaks kartma, 
ja kõige eest hoidma, mis raskejalgsele ahhastust 
wõiks tehha. 

Sündimine; reeglimõedulise sündi-
mise käik, ämma-Voolilise abbitegge 
mised sündimise jures ja mis tema 

isseärranis igga! sündimise aeal 
peab tahkele panema. 

§ 17> 
uuEüttfait. Reeglimõedulise ehk loodud korraliseks nimetatakse 

sündimist, kui laps pärrast täidejoksnud raskejalgust. 

29 

peaga ees, loodud rammo läbbi üksi sünnib, ilma 
et ema ehk laps seäl jures wigga sawad. 

Reegl iwastol ik  on igga sündimine, mtS mitte 
nõnda ei juhtu, kuida tillemat rägiti. 

Nõnda kui ithhekordsele ja enamkordsele 
raskejalguftle wahhet tehti, nisamoti tehhakse ka 
ühhekordse ja enamkordse sündimisele wahhet. 

Kuida pikkuti-seisatuste jures pea-seisaws, näo-
seisatus, perse-seisatus j. m. t. üksteisest wahhendati, 
nõnda saame meie ka pea-, näo-, perse-, põlwe-
ja jalla-sündimised. P õigiti-seisatusi tulleb ikka 
kunstliko abbi läbbi pikkutt - seisatusteks ümbermuudeta; 
sest üks põigiti seistes laps ei wõi nõnda põigiti, 
ellusalt mitte ilmale tulla. _ 

Lapse wäljaajamist läbbi weike pekkeni, emako-su, 
ema- tuppe ja tuppe - sisseminikut toimetawad kõige-
enamiste lapsekoea kokkokiskumised, mis, sest et nemad 
wallused on, wallud ehk w.Äitused kutsutakse; 
nemad sawad omal toimetusel kõhhu-pressi läbbi tugge. 

Lapsekoea kokkokiskumised üllewalt alla poole, 
lapsekoea põhja kõwwakssaamisega allustades, mis 
järgulti, sest et nemad prii wahheaega enda wahhele 
jättawad, tullewad, emako-sUud awwandawad, looma-
põit pingutawad, lapse Pea ällaspoole tungiwad, nime-
tatakse: reeglikopärralised wallud (wäitused). 

Lapsekoea kokkokiskumised, mis mitte tema põh
jast ei hakka ja mitte reeglimõedal allaspiddi ei 
jookse, täielikust aearuumist mitte oma wahhele ei 
M«, jubba laiale wenitatud emako-suud isse jälle 
pissemaks wõiwad tehha, mitte Ivomapõie ja lapse 
peäle sündimisele aitawat toimetust ei näita, sagge-
dast weel lapsekoeale wilto kujust annawad, kutsu-
takse: reegliwastolised wallud ('waStokorra-
iiscd wäitused). 

Wallud kõhhu sees sündimise aeal, mis koggo-
niste lapsekoea kokkokiskurnistega koos ei seisa, selle-
pärrast ka ilma ärramäratud teeradda, ilma toime-
tuseta emako-su ja lapse peale käiwad, nimetatakse: 
walle wallud. 



m 

Köhhu-pres. Kõhhu-pressibs nWWakse sebda wäitamist, 
mis hinge kinUMddyMfe läWi — nõnda kui kWwa, 
raske Mja WhWaMift jures — tchtMiftta toi-
metakse, ja mis «SnvWiöti ka fWwife Ms 
Wstktzbba teKa kokkMMttmstel toetab. w 

Pesk ftdda. tui mÄMtzse Viimse neAnäddata 
Muftl Wstkodda M w W<WN«d ja lDse pea 
pMM MsemMy peale enttch kiwi m panWdx 
tMb nüüd «eljakümnema raskejalguse näddala W-
pewsel wMudM (Väiwstega) süMmne katte. 
Seal \vm peame wie jagsudM, sündimift-aegOele, 
Wchhet teggema. 

-  : S ; Ä .  .  

Esfim.». Essimene sündimise - aeg. Wallub on siin 
sundim.se-aeg. Q  ̂ näppistuftd. NeMd tuGwad pikka äea 

pättast ragga ,̂ reelawad üksnes orfta wMmffe aeak 
käMst ja tääkiMst , wb peaaegp M<r PlkOakS 
tzMtud Wsekdeä kaela chis kadMvaks jä awwan-
däÄad Mmm nÄ laiale, et jubba muKänahkast 
wõib NbRtunda (teädaandwad ehk ettewalmis-
talvad waltud). Seäl jures tulleb raskejalgsele 
tchdMch kqtW peäle; tema Peab fWW kuWe 
minema; ematup imitfeb tohkeMine illa wälja, ön 
kMOMe! soem ja wennib laiemaks. 

Sellesinatse aea pikkus kestab kolm ehk kaksteist-
Wmmend tundi ja on efsimestkorda lapsekandja jures 
piWm kui We juresj,. kes jubbq lapsi ilmale wnud. 

Äm pD, kui tedda ühhe lapsehäddakise jure 
kUtMakft,' wsiMalMt rUttama ja kõik asjad, rtiif 
tefita seäl tarwitada wöiks, kohhe kafa Võtma, sest 
et tema lapsesünnitaja jurest enam ärra ei tohhi 
Minna, Me M MblmM lõppetatud saab, Senna 
tulles nMkö äM järtele. Mi febtd enmmitie ei m 
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DMmiftabbiWko lMbikatfumisv Wtzi Dget -otstrft 
saada, kas sündimine tõeste ett allustan«d; kas 
WÄtuftd kortA psK käiwad; kas lapse-seisatas ja 
pÄSkT head M) kas M-- ja WÄtzaspool Wguossa--
dss, perses chk mmw kuskil middagi wiggalist $e$w 
eu, mis fiindimisö Vaiki wõiks wiwitada. OB bapse-
häddattne mitte Aja aego rooja ck feW ollema 
tHhendanud, siis pange äm teckale srwast weest ja 
Mst üks klisteer. Äm laske kõik piggistawad riided 
Mast wvtA ja seäbko naise juksed nõnda, et neitob 
mitte wägga sassisfe ei lähhä. TeMa lubbago Apse-
MdaUele ümberkäia, ka nattwfe toitu witto, M 
söögi issu peaks ollema, püübko nmse süddant rõemus-
tada ja jubba sim, nõnda kui kõigel sündimise aeal, 
lahke mõistlike juttuga naist trööstida. Mis murret-
seG äm külma ja ssea tyet parrajal Ml, W Vanni 
eM Wakest laM peWmift mrM M G Whi rW, 
kuhhu PäträmW Me wõib panM, kMHttikW, 
seepi, õlli ehk soolamata rasVa; tema pangö W 
ennesele käe järrel walmis, mis temal suüdimise 
käigil tarwis wõiks ella, kui: klisteeri-prits perse ja 

tPFplfc nabbanoöriMärid ja nabba--
Me!qd, näHa- lappikesed, nabba-siddime ja vM-
Meid lapsete, wiimaks pesseriideid ja kõhhusibvet 
nurga-naisele; kui kõhhusiddet ei elle, siis tehko 
tema kätterättiknst siddeme. (5 55.) 

WimD MlmistaHv am Sündimise-
H^chDrMD ehk aM Mnk kmW>Ma WU Mhi-
Mse Mes wõib seddasama sängi, kus lapse-hciddalitte 
fltaMch, tqxwitaha; seal pannakse senna kchta, kus 
j>etfe' M spggWM Mafvad, üks tyahharie M 
Vaw ImG riet Äa, et märg sängist labbi ei- MN; 
sette peale pannakse W heina-kot ehk m atr ats Mgh 
pealmise jae sisse ni pikkalt, et sünnitW perse weel 
senna peäle seisma jääb, jallab agga jubba ülle ullata-
wad, ja selle allusasseme peale pannakse pikkemalt 
padju ja trulli mässitud riideid riistluule, setzale ja peale 
toeks. Zalgetsa pannakse üks maddal pingike eh? üks 
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kõwwast kokko mässitud riide-pak sängi-jalgotsalaua 
waöto, nõnda et lapfthäddaline, põlwed nattuke kehha 
wasto tõmmatud ja laiale aetud, labbajalgadega 
ennast parrajalt senna wasto wõib toetada; pikkemalt 
seotakse sängi jalgotsa üks kätterättik ehk ohhelik, et 
lapsesünnitaja wäitamisel sest kattega kinni wõib pid-
dada. Lapsesünnitaja sugguossade alla pannakse weel 
mõned linased rättikud, misga sündimise jures watja-
jookswat märga wõiks ülleswõtta. Sündimise-säng 
peab kas wallaliste toas, kust äm peälegi kõik ülle-
tarblikud (waatajad, lapsed, ellajad ja muud) waha-
ajanud, seisma, nõnda et mõllemilt poolt säng: Me 
wõib minna, ehk kus ni paljo ruumi ei õlleks, seal 
seädko äm woodi wähhemalt nõnda, et tema ossa-
wama kä järrel seisab. 

Põlgiti-asse. Põigiti - seisatuste ja mu suremate wastooks-
Ukude luggude jures, mis sennakutsutud snndtnuse-
aitaja kunstliko abbi tarwitawad ja mis äm wõima-
Ukult warra peab õppima ärratundma, peab äm 
poiqiti-asset walmistama, kuida ftm juhhatakse. 
Üks woodi pannakse pikkil seina wasto, woodi sisse 
heinakot ehk matrats, mis nattuke sõrwa ulle ulla-
tawad ja nt kõrged peawad ollema, et sangt 
ees istuw sündimise-aitaja parrajalt lapsehaddaUse 
sugguossade külge üllatab. Lapsehäddalme tstub 
nimetudu asseme peale nõnda, et sugguofsad allus-
kotti sõrwa peale seisma tullewad; ristluu, selg ja 
pea saawad alla pandud padjade läbbi hästi toetatud, 
ja oma jallad panneb naine kahhe tooli ehk pmgl 
peale, mis tti kaugel teine teisest peawad seisma, et 
sündimise-aitaja nende wahhele wõtb astuda. 7-
Põttandat lapsehäddalise al tipputakse paksult lnwa-
ga ülle, ehk pannakse üks tühhi riist alla , kuhhu 
sisse märg totõb walguda. 

Lapfthäddaline peab ikka kerge waibaga (tekkiga) 
kinni kattetud ollema ja winge tuule lõhna ja külme
tamise eest üllepea warjatud saama. 
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§ 19. 

Teine sündimise-aeg. Wäitused (wee-wäi-
tused) lähhäwad tuggewamaks, saggedamaks, sunni-
wad naist, kätte abbil ennast üllestoetama; emako-su 
wenib enam ja enam wälja, tema läbbi wõib igga 
wäituse jutes looma-weest punnile aetud munanahkade, 
looma-põie, ettetungimist ärtatunda (põis assutab 
ennast); wäituste wahheaeal on muna-nahhad löd-
wad ja nüüd wõib nende läbbi laiemale awwandatnd 
lapsekoea suus lapse pea, ka weel tema wontanellid 
selgest ärratunda. Wiimaks on emako - sumokkad 
ärratrigitud, emako-su seisab täielist laial, ematuppe 
illa on werrest wärwitud (jubba märgib). Põis 
seisab wäituse aeal ja wäituse wahhel punnis ja 
etteaetud (põis on puhkemisel). Nüüd puhkeb 
põis ja selge kohhinaga wolab üks ossa loomawet, 
mis lapse pea ees seisis, wälja (essimesed weed), 
teine ossa (teised weed) jääb sisse taggasi ja seisab 
weel lapse kehha ümber. 

Nüüd tohhib äm üllepea agga atwast ja üksnes 
isselikkul kotral wäituse aeal läbbikatsuda, et tema 
põit mitte wägga warra ei puhkeks, siiski peab tema 
jubba nüüd lapse seisatusest selget arro katsuma sada. 
Põikseisatuste jures (§ 35.) peab kui wõimalik weel 
enne pöie-puhkemist kunstlikko abbi toimetama ja selle-
pärrast aegsast üks arst senna tallitatud saama. 

Selle sündimise-aea hakkatusel tohhib lapsesün-
nitaja weel jallul käia ja äm wõib temate tubbada, 
wallaliste ennast liigutada, ilma et tedda ommetegi 
omast silmast kautab. Kui põis puhkemisel, siis 
peab lapfthäddaline sündimise-sängi heitma. Kui 
lapsesünnitaja mitte kusta ei wõi, mis sel sündimise 
aeal mitte arwast ei juhtu, siis tunnukse kussepõis 
häbbeduse kondi ülle punnil ja seläbbi tõusewad 
mitmesuggused waewad; seäl sadab abbi, kui lapse-
häddaline ennast, kuida jubba üllemal ütteldi, nelja-
jalgse kombel mahhalamab, siis jookseb saggedast 
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kussi wallaliste wälja. Kui se ei aita, ja waewad 
rasked on, siis tarwitago äm kateetrid (§ 51.). 
Põiepuhkemise peäle peab äm lapsesünnitajat ette-
walmistama, nimelt kui üks essimestlast - sünnitaja 
tema ettejuhtub, et naine ennast mitte ei ehmataks. 
Äm piddago hästi luggu, kas tõttelik ehk agga walle 
looma-wessi wäljawolab. 

§20. 
Ärnifc-le"bt3 Kolmas sündimise - aeg. Ikka tuggewamalt 

''m' ja saggedamalt peäle tullewad wäitused kurnawad 
enam lapsesünnitaja jõudu, tema lähhäb pallawaks 
ja higgitseks ja peab harrilik häddatungil appiwäi-
tama kui kehhatühhendusele; kussi ei sa mitte arwast 
wäituse aeal kussepõiH Oäljapigistatud; mõnikord 
tullewad sääremarjade krampid ja ka oksendamine 
peäle. Wäitused ajawad lapse pea lapsekoea koopast 
emako-su läbbi tuppesse ja weikesse pekkenisse alla 
(sisseajawad wäitused>. Kui pea keskel lgpse-
koea suus seisab, siis ütteldakse: "pea seisab 
kroonimisses." Lapse peanahk kortsub wolti, 
kondid nihhutawad ennast üksteise ülle ja, kui se 
sündimise-aeg pikkalt kestab, siis siggineb täielik 
paistetus pea külgi (pea-paistetus). Süggawa-
male ja ikka süggawamale tungib pea allaspoole, 
panneb enyast siis tammi wasto hinm,: ajab tammi 
pingule ja tulleb nüüd tuppe-sisseminikul nähtawale 
(tema tulleb sisselõikamisele). 

Äm wõtko warsti pärrast wee ärramimkut läbbi-
katsumist'ette, et, kui temal fete sadik wAmW ei 
olnud lapse-feisatust ärratunda, üüD selle ülle selgpst 
saaks. Pöigike-seisaWtel, persse-, põlwe-, ja Ma-
seisatustel saatko tcmä wiibimäta arstlikko Mi M-
rele (§ 34 ja 35 ), Pikkemalt pango lema tähhH, 
kas pea, persse j. m. t. kõrwas wee! middagi teist 
lapseossa ehk nabba-pööri wäljatulleb, et seäl jures 
tarwilikko abbi wõiks tehha (Z 38.). Tema peab 
üllepeq saggedamäst ja M MW aeal lWDat-

Dya, et süudimise eddasiGinikust tGdyst saaks, ja. 
et sündMne mitte koggemata ei tvlleks-

Ei mitte kogoniste tohhi lapsesünnWa siin oma 
aGemelt ärraminna, agga äm wõib temale lubbada 
sowimist möda.,. sellile ja külleli, padd; põlwede 
wahhel, pikkali olla, ,f»i mitte DeäMWd MgO 
sedda ei peaks keelama. Lapsesünnitaja wõtko sang, 
jalgotsa Mgi köidetud kätterättikutchMm, FMrre-
Mye wõib aMjpäitada. Ae wäitamiue tulleb taht-
mata, ja ämmal ei olle taMis §eäl jures sundtM, 
Vis tema nimelt Mmeftl ja teisel sündimise Ml 
kbggomst ei tohhi. lapseMWqiawmtMs 
oma PM taggast wWgb, W keelako am sedda 
teggemast ja toetage paMMwe peat wästo; ham-
mustab naine kärrädast hambaid kokko, siis andk.o 
äm temale kätterMW otsa sMu, Ms Male ta 
Wõib hammustada, et U yAM hMbaH ei Wlggäs-
taks. Kmwad misel syM wäA, siis .peab W 
Wõimalikult wähhä iFewäitgma, niis äm temale 
öWetago. Lahket yööstimist ja julgustamist on fttn 
naisele wägga tarwis. 

Sä.:: 

Neljas sündimise aeg. WDtzsed 
sm.el kärrädusel (wäljaajawad wäitused); lapse-
Mnitaja wHtäb tahtma  ̂ mjttmygtt abbifs, 

. t^M MMallaw K higgi , silmMaattzine VM 
MWtz (wirtsjks), OM tW. # kissendab, hadda 
MM sMe Ä kuM, Mchast A Uendusele. 
AMlMmM MstD ma WO MMast tamm, 
WWW, W GHÄ M MgüWe, WMaks, tuWe-
MMchik 'Venib' M laiemD. "Seejj astub pea 

• M 'MheaGk wWuste wahbel M nattuke t# 
M, to;uM# . on 'tüppchöPnDH MchMt laiale 
Md, WMest ettMngA  ̂ M ei Põrka mitte 
enM taggM (tMa tullel- läbbileik.qmrsele), 
vürsti seM peale Kab tMfl HM MMda wäituse 
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läbbi ilmale toodud (tema leikab läbbi). Pea 
läbbileikamisega tulleb nattuke puhkamise aega; pea 
pörab ennast näoga ühhe reie wasto, siis sawad 
ühhest uest wäitusest õllad ja kõik lapsekehha wälja-
aetud, lapsega kukkub weel järreljänud loomawessi 
(teised weed) wälja. Laps hingab ja kissendab 
ühtlase. 

Sel sündimise aeal on ämmal reeglimõedulised 
sundimise jures essiteks tarwis teggewat abbi tehha. 

soetab tammi wasto; selle tarwis panneb tema 
oma käälabba nõnda tammi wasto, et tema sõrme-
tega persset kattab, kä-pekkaga häbbeduse paelukese 
külles seisab. _ Igga wäituse jures waotab tema 
ellast wasto, ja nimelt taggant ettepoole, ei mitte 
alt üllespoole, ja lasseb wiimaks läbbileikamise jures, 
ühtepuhko ellast tammi wasto waotades, pea oma 
kä-pekka ülle wäljalibbiseda. Äm peab selle eest 
hoidma, et mitte läbbileikawast peast tema kässi pai-
galt ärra ei waotakse ja warjota janud tam siis 
lõhki ei kärrise. Pikkemalt ei tohhi tema kät, pärrast 
sedda kui pea sündinud, mitte ärrawõtta, sest et 
ka õllad tammi wõiwad lõhkuda, waid tema lasko, 
nõnda kui peat, nisamoti ka õllad pikkemwältawal 
ellal waotusel tammi wasto, kä-pekka ülle libbiseda, 
ja wõtko siis kääga lapsepexsset wasto. 

Kohhe pärrast pea sündimist katsugo äm oma 
wallalise kääga lapse kaela läbbi, kas ehk mitte 
nabba-nöör lingus kaela ümber ei olle, et õigel 
aeal tarwilikko abbi wõib tehha (§ 38.), ja toetaga 
selle kääga nikaua peat kui kehha on sündinud. 

Seisab lapsesünnitaja külleli padjaga (ehk riide-
pakkuga) nattuke kehha wasto tõmatud põlwede 
wahhel, siis toetab äm tammi, et tema kä - pekka 
tammi peale panneb, põigla üllespiddi, teised nelli 
sõrme tihti üksteise külles seistes allapole keerab, 
ellaste wasto waotab ja pea ja õllad põigla ja 

. mmetis sõrme wahhelt läbbi lasseb libbiseda, ilma 
et kääga tammi Mest lahti lasseb. 
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Jätvad pärrast pea sündimimist wäitused wägga 
kauaks seisma siis õerugo äm ringiskäiwa kä liiku-
mistega tassaillokeste lapsesünnitaja kõhtu, ehk lasko 
üks abbiline sedda tehha. 

Kui õllad korralisel pea seisatusel ja wäituste 
käigil mitte ei tahha tulla, siis ei tohhi äm pea 
küllest tõmmata, waid tema weddago häbbeduse prao 
taggapool otsas ühhe sõrme lapse kõrwas sisse, kat-
sugo kaenlaalluse auko kinni saada, pistko sealt läbbi, 
painotago siis sõrme konksokujuliseks ja tõmmako 
nõnda õlla ellast wälja. 

Iuhhatamd kombel möllema kattega wasto wõetut 
lapse panneb äm sellile ema reite wahhele, puhhastab 
weike sõrmega illa su-koopast ja murretseb, et peäle 
kattetud rättikud ehk loomawessi last ärra ei lämmata. 
Siis katsugo äm kdhhukattete läbbi, kas lapsekodda 
ennast hästi kokko on tõmbanud wai mitte (§ 39.), 
ja kas mitte weel teist last tema sees leida ei 
olle (§ 40.). 

Kui nüüd nattukese aea pärrast nabba - nööri Nabba-nöön 
põksomine ärrakaddunud on, siis siddugo äm nabba- pbumfne. 
nööri kämla laiuselt lapse küllest kaugel kiuni ja 
leigako tedda nüüd kahhe sõrme laiusel allamal pool 
siddumist katki. Kinnisiddumise jures panneb tema 
tähhele, et sidde parrajalt tuggew, et sõlmed kindlast 
kokko tõmmatakse ja et, kui siddumise jures siiski 
pael peaks katkema, tema kättega mitte wälja ei 
libbise ja seäl jures lapsele wigga ei tee. Zal ei 
tohhi äm nabba-nööri kinnisidduda, enne kui põk-
somine ärrakaddus; nisamoti ärgo jätko tema, 
kui arwab, et weel teine laps emaihhus on, nabba-
nööri kämla laiuselt alpool essimest siddumise kohta 
teistkorda Lnnisiddumata ja leigako siis mõllemate 
siddumise kohtade wahhel nabbanööri katki. 

Pärrast sedda kui laps ema küllest lahhutatud 
on, saab tema soea rättikute sisse mässitud, ema 
sängist wälja wõetud ja ühte warjolift paika rahhu-
liste mahha pandud. 
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§ 22. 
Wns sündi- Wies fünbimife-<teg. Pärrast lapse fflitbi-

mte-aeg.  ̂ ^Md wäitnstele üks pikkein ivahheaeg; 
pikka möda tullewad neinab, aMa wähhämä kärrä-
busega, taggasi, emakooki lahtiarrutama ja wälja-
ajama (pärrastsünbimise - ehk pärramiSte-
wäitused). Igga wäituse jures astub nattuke 
werd wälja ja weel pärrast emakoogi arrutamist ja 
wäljaajamist tulleb nattuke wetrewoolamist, künni 
lapsekodda ennast enam kokko tõmbab ja seläbbi 
werrewoolawaib sooni kinni panneb. Sest werre-
ojamisest saab siis iljemine nurgaw oodi-oja. Sekle 
sündimise - aeÄ Pkkus on harrilik ümbechõratüd, km 
teiste jures, efsifiinÄtajM KKtz KhhM enatttWU-
kajade jüres pikkem, wältab 10 minutid MMi IV2 
tundi. EKackfüMtajade jüres saggedamast kui tfffe 
sünttitäjate jüres tuÄewad weel nürgawoõdi essMsKl 
päwadel wäitused (pärrast-wäitused) peäle, ftti 
lapsekoea edbaWNewa HkkökõNSäMift Wtjäd. 

PÄraMste Kui, pÄkD fejbbd' M mMd täWnbatüb p'är-
auciroc mmf-^am|gte waittiseb ollib käinud, M üssub, et ema-

kook kähkiarrotatud on, siitz sidbvgo teina nabba-nööri 
lingus üD'e kä ümber, webdagv teise kä nimMs- ja 
WMft-sõrAe Nabba-nööri ittöda tuppe sisse jtt WÄo-
Wv, W tetnti Wba-Äöri nattüke PAWie tõmbab, 
sõrmedega ema-koM nattuke tahha poke, Kui eM 
kook ölpsalt . ei tulle, M on sest märko, et tema 
weel kahti ei olle atröhltÄd, ja am oÄkd ftllchÄrast 
tähhvliÄe, küi mitte kDÄ»ab wLrrewböMijev 
feeks (J 39.) etteklrjükawb abtile ei ttitigL On 
eiua-kovk Ui käug'ele Änub, et tema tuphesissemimko 
läbbi wäljaastub, M Wötkab temast äm MõMM 
kättega. kinni jd tMbab tedda alla ettepibbi Mil 
pikkaMM WäW. 

Äm ei tohhi mitte, MftMiWat aewMäMiM, 
WHiinifele, ehk weel wäMämine WitämiMe sünvidä. 
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et seläbbi ema-koogi lahtiarrotamist ruttumine toime-
taba; nisama wähhä vn temal lubba tuggewast 
nabba-nööri külles kisküba; se ainokene, mis tema 
lubba Möba wõib tehha, on õrnab lapsekoea põhja 
õerumised labba kääga, et sedbawisi lapsekoea kokko-
tõmbamist kiirustada. On ka lapse-pärranused sun-
dinud, siis lasko äm titte-ema reieb kokko panna, 
pango temale üks mitmekordselt kokkopandub wobi 
lina kohhu peäle ja käskigo tebba puhhata. Snökl 
ärgo unustago äm mitte, enne sebba järrele wabata, 
kas lapsekobba -hästi ennast kokko on tõmmanud; 
kaS mitte wägga paljo werd wälja ei tulle, et selle 
wasto tarblikknsi abbisi wõiks tehha; kas süudinuse 
läbbi middagi wiggadust sugguossade, mmelt tammi 
külles vn juhtunud. 

Wiimaks ei tohhi tema mitte wiwitada , lapse-
pärramisi, munanahkasi kui emakooki, isseärranis 
emakoogi korredat orglikko wäljastpoolt külge, terra-
sett läbbiwaatamata jätta, et tema teada saaks, kas 
middagi lapsekotta on järrele janub wai mitte. 

Sündinut lapse rawwitsemine 
S; - : • § 23. ' 

Peäle sebba kui lapse fünbimitte nõttba sai 
lvppetatub, anbko äm titte-emale. nattuke aega puh-
kamise mahti ja miugo siis jälle lapse jure. — 
Tema walmistago ühhe mabbala wanni ehk künna- ©ununut 
kese (melli.i sees fauna (lapse pessemise wet), mis pe(fei£iMi. 
ni soe peab ollema, et wee sisse kastetut künarnnkko 
wasto õige parras näitab, ja nüüb pesko tema 
lapse puhtaks. 

Sünbinub lapsed on rohkem ehk wähhäm ühhe 
raswase, juustusaruatse illaga üllekattetub; sebba 
kehha küllest ärraajaba ei olle palja weega mitte 
wõimalik; äm peab sellepärrast last õlliga wõibma 
ja soolata sebiga pessema, et laps täielikkult puhtaks 
saab. Läpse pea peab wanni sees pessemise jures 
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ikka holelikkult toetatud saama. Pessemise jures 
waatab äm järrele: Kas nabba-nöör kindlast seutud 
on, seal jures hoidko ta ennast nabba-nööri külles 

% kiskuda ja tukkistada; kas laps korraliste loodud on, 
kas persse, kussetorrosu awwali, kas keel ei olle kinni 
kaswanud, kas kuskil middagi wigga lapse külles 
on. Panneb äm middagi korrawasto eksitust tähhele, 
siis hoidko ta ennast wägga, imestamise märkide 
läbbi ema ehmatamast, waid awwaldago üksnes 
waiksel kombel suggulaötele, mis tema leidnud ja 
murretsego, et ni pea tui wõimalik üks arst appi 
saab kutsutud. 

Lapse mähki- Siis wõttab äm lapse wannist ja kuiwatab tedda 
holelikkult ärra, et tedda riidesse wõib panna. 

Kõige essiteks peab nabbanööri ots ühhe ölliga 
märitut lappikese sisse mähhitud, Pahhemale ja ütles-
poole ümberwänatud ja nabba-siddemega kinnitatud 
saama. Sesinane kolme sõrme laiune sidde ei sa 
mitte wägga pingule kmnitõmmatud; temal peab 
kinnisiddumise tarwis üks pael otsas ollema, kui 
sedda pudub, siis peab siddeme otsa kinniõmblema; 
ial ei tohhi nööpnõeladega siddet kinnipista. 

Muido waatko äm selle peale, et lapse riided 
kuskil ei waota egga pigista, seäl jures agga omme-
tegi tarblikko warjo ärrakülmetamise wasto annawad. 
Nõdrade laste jures wõiwad essimestel päwadel 
kääd ka ühhes kinni mähhitud saama: 

On laps riidesse pandud, siiss pesko äm willo 
wee sisse kastetut linase rättikugä tema suu seest 
puhtaks ja pango tedda siis walmistatut sängikese 
sisse maggama. 

Se ei olle mitte koggoniste hea, lapsele, kui 
tema kissendab, middagi märga suhhu wallada, sest 
kui tedda iljemine ema rinna külgi pannakse, siis ei 
tahha tema ölpsalt imema hakkata. Üksnes arro-
korral, km laps nelja künni kue tunni pärrast weel 

. rinna külgi ei wõinud pandud saada, ja üllelialt 
kissendab, on lubbatud, temale nattuke leiget sukro-
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wet anda. Kammeli-tee, Wenhheli-tee ja muud nende-
sarnatsed on arstirohhud ja ei mitte toidowarra, 
sellepärrast ei olle neid ühhe terwe lapsele ei mitte 
üksnes tarwis, waid nemad tewad weel peälegi kahjo. 
Eddespiddise lapse rawwitsemise jures, mis meie siin 
warsti tahhame rääkida, on puhtus kõige suurem 
assi. Laps saago iggapääw wanni sees puhtaks 
pestud, iggapääw sago tema su willo weega wälja-
pestud; nabba-lappikene (nabba-narts) peab iggapääw 
uendatud saama. Wiendamal künni kahheksamal 
päwal, ka weel iljemine, kukkub ärrakuiwanud nabba-
noöri-pärra isseennesest lapse küllest ärra; ial ei tohhi 
äm seal külles kiskuda ja tukkistada, et ärrrakukku-
mist kiirustada. Pärrast nabba-nööri mahhawarri-
semist pannakse üks mitmekordselt kokkomässitut nart-
soke nabba peäle ja jätakse weel mõneks näddalaks 
nabba-sidde kõhhu ümber, et nabba wäljatullemist 
ärrakeelata. 

Kusse- ja rooja-wäljatühhendamisest sittased nart-
sud ja rättikud peawad warsti ümberwahhetatud ja 
laps seäl jures holelikkult roojast puhhastatud saama. 
— Last peab külma ja tuule-löhke eest hoitama, agga 
ei pea tedda siiski mitte ülleliig soealt peetama. 

Lapse loodut toit on ema piim, agga kui ema 
ei wõi egga tahha last isse imetada, siis peab üks 
am mmretsetud saama (§ 25.), ehk last söödetakse 
kunstlikkul kombel (S 26.). 

» I^urgaMaisiS rawwitsemine. 
§'24. 

Kui laps on ärratallitatud, siis mingo äm jälle 
ema jure taggasi. Tema wõtko heina-kotti ja padjad, 
mis sündimise asseme ehhitamisel sängi said pandud, 
titteema alt ärra, ilma et tedda seäl jures paljaks 
kissuks ehk paljo liigutaks, ja walmistago üks parras 
tarwiline asse. Siis pango tema nurganaisele kõhhu-
sidde ümber, mis alkehhale hõlpsat ja ühhetassast tugge 



pM Wwa, ilma tt pigistaks chk Weel wZWätttalt 
kehha kokkonöriks (§ 55.). 

w Jhhaldab titteema siia ja jua, siis Woib änt 
temale kaera - tummi (läbbikaMt kaerätango leeMet) 
ja puhhast, ei mitte wägga külma wet anda. tzna-
mist saab titteema kõige essiteks puhkamise järrel 
iggatsema ja fui mõned tunnid maggama. — Äm 
pango selle peale terraselt tähhele, et mitte mäggä-
inise aeal awwalikko ehk sissemist werrewoolamist ei 
juhtu, et, kui sedda peaks juhtuma, õigel aeal kohhe 
abbiga wõiks walmis olla. (§ 39.). 

nurganaine niiest ärkanud ja omast 
ja imetamine, wassimusest puhkanud on, ct tohht (tm kohweldada, 

last rinna külgi Pannes. Se ei olle mitte höa, et 
last iljemine kui 4 tou 6 tutini päkast, ehk Lveel 
wast 12 ja 24 tunni pärrast rinna külgi pÄnakse. 
— Märjaks tehtut sõrme ellal õeruinise! astub rinna-
nip nattuke enam wälja, siis peab tedda lapsele 
fitHHit andma, kus jures nurganaine last õma Jä 
peal peab. ̂  On laps nippust kinmwötnud , sits 
wastago ema essimese ja keskmise sõrmega rinda 
nattuke lapse nina jurest taggasi, et laps wallaliste 
hingata ja 'imeda woib. 

Nurganaine hoidko oma rinnad külmetamise eest, 
Wõtko neid ka iMtMise jures ni tvähhä kui wViwa-
Itk paljaks, siiski ei tohhi tema neid ülleliig soealt 
piddada. On rinnad wägga piima täis, siis peab 
neid hästi toetama, ja nurganaine olgo isseärranis 
söömise ja joomise jures kassin. Imetamise jures 
peawad ikka mõllemad rinnad wahhetatud saama ja 
nimelt nõnda, et se rind, mts nüüd wiimaks lapsele 
anti, tullewal korral jälle essiteks saab antud. Pär-
rast imemist peab rinna-nibbu willo weega puhtaks 
pessema. — Ehmatuse ehk tttttido kärrädate meele-
seggaduste järrel ei tohhi lapsele ial warsti rinda 
antud saada, waid peab enne sedda rinnast piima 
wähalüpsma, ehk ühhe teise inimese laskma wäM-
imeva. 
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Kui naine ei totu ehk ei tahha kbMöUste ime-
taba, flis et tohhi ka last koggonist rinna külgi 
patina, waid feäf käitetcckse rinnad warM soealt, 
poMMklstdega ehk wattiga, ehk, nende puduftl, 
laMbäÄWdega kinni , ja antakse rindadelle parrajat 
allBtügge; nisllggÄe nurganaine peab toidowõtmisel 
kasiknätn ollema kui imetaja. 

Ka nmgawoodioja peab äm terraselt tähhele 
pÄnM, Se on essiteks werrine, kue künni kahheksa 
päwa pärrast lihha-wee sarttaye, ja wiimaks kümne 
künni il päwa Mrrast walwakas illane. Selle 
wäljawvMMse ülleskorristamiseks peawad nürga 
naisele linad alla lahhutatud, jä neid iggapääw üks
kord ehk weel saggedamast wahhetatud saama, kuö 
jures äm ikka järrele peab waatamä, Äs Wiisi sesi-
nane. wäljaimitsus on. 

lillepea hoidko ennast nurganaine kõige äkkiliste 
rõemsade ja kurblikkude meele-seggaduste eest. Toidu-
wõtmisel olgo tema nimelt essimestel päwadel, künni 
piima-jpallawik (Milch-Fieber) möda läinud,wägga 
kasin; käera-tüm, lei.wa- ja wee-leeck pissut leiwaga 
üllatab toiduseks küllalte, ja üksnes wägga nödrade 

Ws' Mb tarwis ollema, lähja lihha-leemel 
anda. . 

IöWks ckrwitago tema wet, mis wägga külm 
ei M, leiwatvet, weGa ftggatüt, piima ja nende 
WrMsi. .MMÄefi - ja muie rohÄde teewee 
atibtoiWe ei 6tlc mitte üks ii e ö Meliiga, waid Reel 
MalD kahjolik. Essiteks PÄrast cködaläinud piiM-
vallawikko tohhib nuMMine tuggewamat toitu hak-
Ma wotma; tema pedB ennast ja last, sest toit mõub 
eiN piima peale, üksties pikkamMe oma endift M-
dule Ärritama. 

. Teisel, kolmandamal ehk ncljandamal päwa! 
parwft Wftsün îmist tulleb harrilik piima - pallÄvik pe a 1 ' 
nurgunaise pMe. Seal jures tunneb naine ennüm 
D wähhM kärrädät külmawarrinat, mis peale siis 
pdUtito ja HM jargiwad. Pallawikko aeal woolab 
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nurgawovdioja kül nattuke wähhämine, rinnad paiso-
wad pealeimitsewast piimast tillesse ja on /aggedast 
wägga wallusad, künni laps neid wäljaimeb. Üks sesug-
gune lihtkvrdne piima-pallawik eitarwita middagi pikke-
mat aukimist, siiski woib, kui, mis harrilik juhtub, essi-
mestel päwadel pärrast lapsesündimist rooja ei tüh-
hendata, ja mis künni piima-pallawikkuni koggonist 
kahjo ei tee: nüüd nurganaisele weest ja öllist üks 
klisteer panna, ct sissikonnad saaksid tühhendatud. 
Zal ei olle ämnial lubba nurga naisele passandamise 
rohto sisse anda. Higgitsemine on nurganaisele 
üllewägga kassoteggewlik ja peab sellepärrast higgit-
semist hoolega tillepiddama. 
. Essiteks siis wast kui nurgawovdioja walgeks läh-

häb, tohhib nurganaine pikkema aea peale sängist tulla. 

Amme wäljawaMtsemisest. 
§23. 

Peab, kui ema isse oma last ei wõi imetada, 
üks am lapsele wõetud saama, siis peab äm amme 
wäljawallitsemise jures holelikkult luggu tallitama, 
seal jures on temal järrelwllewat juhhatust tähhele 
panna. 

Am peab üks hea süddamega ja lahkemeelega 
inimene ja ei wägga noor egga wägga wana ollema. 

Am ei tohhi paljo warremine last ollema 
sünnitanud, kui nurganaine, kelle last tema peab 
imetama. Et üks am kaks last järgmiste imetab, on 
üks kõlbmata pruuk, mis sallida ei tohhi. 

Am peab terwe, ja kõiksuggustest tõbbedest puhhas 
ollema, nimelt tulleb karta: sammaspoolsid, süggelisi 
ja muid kärna-tõbbess, prantsuse tõbbe, tiisikust ja 
kus tiisikuse idda tunda, ja nisamoti ka langetõbbe. 
Wiggalised hambad, haisew hingeõhk ja haisew jalla 
higgi lassewad karta, et terwis seggane on — Et 
amme terwisest selget otsust saada, peab äm ülle-
ültsa tema kehha ja nisamoti tema sugguossad terra-
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selt läbbikatsuma, wiimaste külles tulleb nimelt karta: 
sammaspoolsed, soolatüükad, mäddapaised (mädda-
nikkud), armid ja kange, söödaw walgeoja. Agga 
kõige tillemalt peawad ammel terwed rinnad ollema, 
et tohhi kõwwadusi, armist egga sammaspoolsi nende 
kulles olla; rindade nahk peab õrn ja puhhas, 
nippud peawad korrajärrel loodud ja wäljaseiswad, 
ei wägga sured egga wägga weiked ollema. Nissa 
peab parrajast suur ja täis ollema ja pealewao-
tamise jures head piima wäljapritsima. — Hea 
piim peab õhhukeweddel, sinikas walge ja haisota 
ollema; tiks sõrmeküüne peale tilgutut piist jooseb 
pikkamiste ärra ja jättab walwaka jälje järrele; 
nattukese wee sisse tilgutud seggab ta ennast pikka-
miste weega ja wärwib wet ühhetassa, ilma et 
rasw wee peale tõuseb, ja juustused ossad põhja 
waowad. 

Ammel ei tohhi ku-asjad käia, egga tema ka 
mitte imetamisel jälle raskejalglikkuks jaada. 

Ammel peab terwe, tuggew ja puhta ihhuga 
laps ollema. Ial ei tohhi äm üht amme sowitada, 
kelle last tema ei olle näinud ja terwisel leidnud. 
Kui amme laps ärrasurri, siis peab arst otsust teg-
gema kas amme wõib wõtta, ehk ei wõi. 

Am peab nt paljo kui wõimalik oma harritut 
ellokombeid piddama; tema ärgo seisko tööta, olgo 
söömisel ja joomisel kassin, ja hoidko ennast meele-
seggaduste eest; tema hoidmise pärrast on sedda-
saKä meeletulletada, mis ema hoidmisest, kes isse 
imetab, tillemal üttelbi c§ 24.). 

Kunstlik lapse-toitmine 
§26. 

Kunstlik lapse üllestoitmine tarwitab paljo pikka-
meelt, tähhelepanemist ja nimelt suurt puhtust. 

KSigest toiduwarradest, mis siin ja seäl seeks 
tarwitatakse, on waidlemata lehma piim kõige parrem 
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lapse toidus. Piima wõetakse, kui ial wõimalik 
M ühhest ja ftstMast lehmast, mis tiine ei tvW 
ölla ja head toitu peab saama. Seeks et piiP Ma 
wärske on, saab lehm kolmkord päwas lüpsetud. 
ÜlleskeedDt piimale wallatakse essimesel fuî  kolty 
ossa, teisel kaks ossa, kolmandamal üks ossa keedetut 
wet jnre; neljanda,nal kuul wõetakse kahhe ossa 
piima peale üks ossa wet; wiendamal 3 ossa piima 
peale 1 ossa wet, ja siis antakse selget Piima ikka 
uattukese (õige nattukese) sukruga maggustatud. 
Sedda, iggakord wärskelt walmistatut piima saab 
parrajal piimasoeal lapsele antud, kas pissukese tee-
lussikaga, ehk ühhe puddelikese seest, fuhhii külge 
imemise tgxwis W elewandi - luust tehtud sUuM 
(mundstük) kMl' köidetakse. Sarwekesed lehma-
nissaga, ehk õhhukese riide sisse õmmeldut swammiga 
on Mwatumad, sest et nisuggused toitmise riistad 
rasked puhtaks piddada on, hõlpsalt ärrahapnewad, 
ja siin piima happukssaalvise eest kõige engtp 
tulleb kanda. Äelja tu pärrast, warremine üksnes 
häddapuhhül, on lubba lapsele weepakki puddi ehk 
tuggewast läbbikeedetut jahhupudru, iljemine piimaga 
keedetut tango ja wast kuendamal, seitsmendamal 
kuul lahja lihha-leemet (kana ehk wassika lihhgst) 
anda, et tedda siis PjkkaWte ka tyttido toidu 
wasto harritakse. ' 

Topsikene, imemise-pung, üks weepakki ja sukruga 
täidetut kottikene, mis wee ehk piima sisse kastetud 
lapsele suhhu pistetakse, et last ftddawM waigiMda, 
ott üks wägga kahjölik assi m peab G hästi Wstf 
likko üllestoitmise, kui ema ehk amme imetamise 
jures, kus sedda mõnikord hõlpo pärrast tarwitakse, 
iggakord ärrakelatud saama. 

Mõnikord juhtub, et emal, kes isse oma last 
imetab, wägga wähhä piima M ja sellepärast, lapse 
kõhtu täites, häddapuhhül temale ema piima ktzMS 
weel muud lissa peab andma. Ka siin on lehma-piim, 
üllemal juhhatatut kombel walmiötatud, kõige parrem. 

 ̂ 1 

Aaga et kunstlikkult üttestoidetud lapsed, ja ka 
need, kes ema-rinna kõrwas paljo muud tvüu saivad, 
saggedast mitmel wiiftl stetmise wlggadusi ppewad, 
mV arKikko nõu kibbedast tarwttawad, WeMrast 
ei tohhi ämma-kooliline siin mitte milgi kombel 
rahtpa öppetatud rohtudega last hakkata arstima. 

OaialMud järgid ja wa^owrra-
Ufa® ollemised mis fmmpatmhft 
sündimise Miti mnndwad ja iuttm 

tawad, ja mis ämma - f omutite 
se^l jnres HeWHfMenm» 

§ 27. 
Nõnda fui raskejalgsete jures, nisammuii wllewad 

ka lapsesünnitajade jures mitmesuggustd kergemad 
jälle wahhest ui rasked hatglikkud largid ette, et 
silmapilgul arstlikko abbi peab otsitud saama. 8 finnifa; 

Surreb üks lapsesünnitaja, siis on ämmal msam- jabc fut;m, 
Moti toimetada, kuida raskejalgsede akkilise surma 
jures õppetati (§ 15.). 

; § 28. . • 
Lapsesünnitajade minestuste jures katsugo äm jälle- ̂ pfcfunmta -

ellustamift (minestusest ärratamist) wasto silninaggo minestused, 
pritsitut külma wee, peatühheimse kohtade wimaga 
õerumist ja käch ja jalgade harjaga nuhkimist labhi 
tMtada '̂ Dn werrewoolamist stal Mes, sits toi-
Wgo tema, Mida §39. saab öppetatud. kahivad 
minestused wägga saggedakö, wagga pikkaje walm-
wM siis Meb M üht arsti senna kutsuda. 

§ 29. 
Lapsesünnitajade krampid tarwitawad wägga 

hoolsat tähhelepanemist ämma põsest. 
Sääremarja krämpid (kokkokiskumtsed) lahhawad 

ilHa xchhitseMa muudedut jalla seisatuses moda; 
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õerumised palja kääga ehk willase rättikugawähhän-
dawad krampi. 

Krampid lapsekoeas ja kohhuö (wastokorraksed 
ehk wallewäitused) stltsiwad ikka sure walluga ja 
wiwitawad sündimist. Kölbmata õhk, kanged haisud 
ja paljo kärratsemist lapsesünnitaja toas on saggedast 
nende wastokorraliste luggude siggitajad; stllepärrast 
peab äm neid siggitajaid iggaskohhas püüdma arra-
õelata. — Peäle sedda peab äm nende wiwituste 
wasto weel järreltullewaid aSju katsuma. . , ' 

Kui lapsesünnitaja mitte kohwijomisele et oUe 
häirinud, siis antakse temale üks tassi täis musta 
kohwi jua; on naine kohwijooja, siis wõib temale 
W tassi täis soea Kammeli teewet anda; ptkkemalt 
õerugo äm tema kõhtu soea õliiga, pango soeaö 
rättikud kõhhu peale; wiimaks wõib tema weel natsele 
auro-sauna (§ 52.) walmistada ja Kammeli teeweejt 
üks klisteer panna. Zuhhawd abbiteggennste tnotfl-
likko toimetamiste lüblu, saab äm wastokorraltsed 
ja wallewäitused ruttust õigekorralisteks wattusteks 
ümbermuudma; tema ei tohhi sellepärrast abbttegge-
mistega ülleliiga kiirustada, waid katsugo sits wast 
uut, kui endine ei aita, tröösttgo lapfthaddaltst, 
käskigo tedda kannatlik ja rahhul olla, ja saatko, km 
luggu parremaks ei lähhä, ühhe arsti järrele. 

ülleültsa Kõige kurjemad on ülleültsa kramptd (kotge kehha 
krampid. feeõX mi§ sundimise aeal ehk lühhidelt enne, wagga 

arwast pärrast sündimist, peale tullewad. Selle 
issekomblikko kokkokiskumise )ureS saab lapstsunmtaM 
hirmsast ühhest paigast teise wissatud, siwad poor-
lewad pahhempiddi, saggedast astub su ette wahto, 

- otsekui inimesel, kellel langetõbbt peal katb. Kram-
pidekäimiste wahhel tullewad saggedast Ptkkemad ia 
lühhernad wahheaead, kus jures siiski lapsesunmtaia 
meelearrro wägga arwast taggasi tulleb. 

Äm peab kõigeessiteks, km ntsuggused krampid 
peale lullewad, ühhe arsti järrele saaima. Wahhe-
aeal künni arsti tullemisele murretstgo teme selle 
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eest, et lapsesünnitaja enneselle krampide jures wigga 
ei tee* äm walwago terraselt tema liigutamtste uile, 
tõmbago sängi seina tollest, kus wasto naine jne, 
selle wigga wõiks tehha, kaugemale, stadko hatge 
nõnda, et tema sängist tootja ei toõt kukkuda, egga 
sängi wasto ennast atra lita, On hatge feel ham
maste wahhele janud, mis äm werrest sulle sees 
wõib tunda, siis katsugo tema keelt taggasi luk-
kata ja pango üht linnase riide sisse massitut korkt 
hammaste wahhele. Wäggise kinnipiddamme, wk-
mete siddumine ja pihhusse waotut potgla walja-
murdmine on kõlbmatta prügid. , e 

Äm pango Sinnepi-plaastrid säärte kulgt, andko 
krampide peälekäimiste wahhe aeal ühhe tassi tate 
Kammeli teewet, ehk kui naine wägga tullipallaw 
näitab, nattuke happokat jooki ehk sukro-wet. 

Kõiki pallawast svetawat agga, km touna, )vo-
dawatwüna ja nende sarnatsifc, ei tohhi haigele 
mitte anda. " . , 

Lähheb sündimine loodud rammude labbt eddasi, 
siis täitfo äm neid kõigeomalisi reeglid *) ja ptd-
dago neljaudamal sündimist aeal enam km mmdo 
tammi eest murret, mis lapsesünnitaja karrada umber-
wiskamise jures hõlpsalt wõiks lõhkeda; ptkkemalt 
toadako äm selle peale, et sündinut laps tneeleto 
emast mitte wigga et sa, nabbanoort et tnknstada 
eaga katki kista; wiimaks ka kussepõie peale, rnts, 
kui ta kujfest ülleliiga täidetud on, ettetoaatltfkult 
kateetti läbbi peab tühhendatud saama. 

§ 30. 
Wäiwste puudus ehk toäituste nõdrus 

lapstsündirnist. Am«wõib harriltffudcl jargtdel wat- tuste nõdrus, 
tuste siggitustks ja wõimustustks pehmeid õerumisi 
ühtepidi lapstkoea põhja peale tehha. Kui öerurntsed 
ei aita, siis andko tema lahjast Emawilia-trop-

*y Mis wõeras sõna reegel ja reeglid, tahhendab, sedda 
juhhatab eessõna. ' ^ 
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pid.est (§ 57.) kolm tilka sisse, ja wõib tema sedda 
annet, km wäirusi ei peaks tullema, tunni aea pär
rast teistkorda anda. Wiimaks wõib tema ka § 53. 
juhhatust möda üht auro- sauna ettewaatlikkul kombel 
walmistada.. 

Tulleb, pärrast sedda kui kärrädad wäitused lapse 
peat kaugemale eddespiddi ei wõinud tungida, jõule 
karras tuseks looAise poolt targalt seatud, wäituste 
puudus kätte, siis hoidko ennast äm, kohhe oma 
abbiteggemistega senna wahhele minna, waid odako 
ja toim etago wast siis, kui pikkema aea pärrast ikka 
weel wäitusi ei peaks näitama. 

Wiwitab ennast sündimine hea lapseftitatuse jures 
kaueminne kui 24 kuuni 48 tundi, ehk peale sedda 
ku! emakosu jubba awwandatud, loomapõis jubba 
puhkenud on, weel mittu tundi, siis saatko äm ühhe 
sündimiseaitaja .järrele ja walmistago põigitesäng 
ette walmis. 

Wäituste puuduse jures werreojaga seltsis talli-
tago äm nõnda, knida § 39. saab juhhatatud saama. 

§ 31. 
fctfeni=titfu6. Kui äm weikc pekkeni loomise poolt Ülleliig kitsa, 

ehk mingi tema sees siggiwa paistetuse läbbi ni kit-
saks läinud leiab, et iapsepea koggomst läbbi et wõi 
minna, siis peab tema isse õigekorralisel (reegli-
mSedulisel) lapseseisatuftl, jubba warsti sündi-
mise allustusel ühhe sündimiseaitaja järrele saatma, 

§ 32. 

flnbimffeiot „ Lapse-seisatus on kõige suremaks tähhendamiseks 
ta arwatud. sündimise käigile. Kui laps peaga, ees sünnib (pea-

sündimine), siis on sündimine reeglimõedul (§17.); 
kõik teised seisatused on wasto korralised (wasto ree-

~ glimõetu) ja wõiwad ennam ehk wähhäm tähhen-
dawaid seggadusi sündimisele tehha. 

Leiab ätti:, Ä eesseisaw pea mitte õiete pekkeni 
sisse ei tahha allaastuda, siis katsugo tema terraselt 
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läbbi, et sedda taffistamist üllesleiaks. Saggedast 
on pea wasto ja ülle häbbeduse konti ennast kinni-
pannud, siis wõib äm seläbbi aidata, kui'tema lapse-
sünnitaja pealmist kehha kõrgemale seab ja wäljast-
poolt pehmest häbbeduse-kvndi ülle seiswa pea wasto 
wavtab. Kui se ei aita siis lasko tema lapsesünni
taja põlwede ja kätte peale toetades mõned wäitused 
hästi tuggewast toimetada. 

Tõukab teisipiddi pea ristlu-kondi wasto ennast 
Anni, mi8 nimelt lapsesünnitaja wägga ettepole rip-
puwa kõhhu (rippuw-köhhu) jures wõib juhtuda, 
sirs saab äm naise persse kõrgemale seädmise läbbi 
sundimise käigi eddasisaatmist paljo kergitama. 

§ 

Näo--sündimine. Äm saab saggedast jubba Näo - sündi-
loomapõie läbbi eesseiswat näggu ninast, suust ja mme' 

. silmadest ärratundma, agga weel selgemine pärrast 
loomapõie puhkemist. Tema toimetab näoftisatuftl 
nõnda kui reeglimõedulisel sündimisel, ja peab ennast 
isseärranis hoidma, et toorel kombel läbikatsumisega 
lapsele wigga ci teeks, mis siin näoossade surema 
õrnuse pärrast paljo hõlpsamalt wõib juhtuda, kui 
muido peasündimise jures. Sündiniise wiwitus teeb 
siin, kui ikka, sündimiseaitaja senna nõutamist 
tarblikkuks. 

S 34. 

Perse-, põlwe- ehk jallasündimine. NipeaP"ft, Mwe 
kui äm põie läbbi, ehk pärrast põie puhkemist sest &mfne= 

selget otsust on sanud, et temal siin persse-, põlwe-
ehk jallasündimiftsa teggemist on, siis peab tema 
kõigewähhämalt nisugguste naiste jures, kes efsirnest 
korda last ilmale towad, ja nende jures, kellel rasked 
lapsesündimised on olnud, ühhe sündimiseaitaja jär
rele saatma, sest et sesugguste sündimiste jures pea, 
mis kõigewiimaks ilmale.tulleb -hõlpsalt finni wõib 
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jääda ja mis läbbi lapse ellule suurt hädda ohto 

Sõuab* sündimine enne sündimiseaitaja senna-
tullemist eddasi, siis peab äm järreltullewat Mha-
tamist hoolsalt tahhelepanema. . 

Tema ei tohhi ial, polwist ehk jalgadest kinni-
wõttes last tõmmata, et se läbbi sündmust kiirusta-
da, waid jätko lapse wäljaajamist essipuhko.üksnes 
loodud seäduse holeks korrapärrast tammi wasto toe
tamise ja reeglimõedulise sündimisele ettekirjutatud 
toimetamise jures. • , , t}, 

Sündinud lapseossad war;ago atn uhhe soendatud 
rättiko sisse ja toetago neid ühhe kääga. On laps 
nabbani sündinud, siis tõmmako äm ellaste nabda-
nööri ettepole, et lapse nabba ei sa tukkistatud. 
Wavitab seäl lapsekehha sündimine ennast, sits peab 
äm, sest et nabbaNööri kokko pigistamise labbi lapse 
ello häddaohhus on, sündimist kiirustama. Tema 
wõttab selle tarwis rättiko sisse massitut lapsest 
mõllemate kattega nõnda kinni, et põiglad ristlu 
peale, teised sõrmed pekkeni ümber M reite peale 
seisma jäwad, ja tõmbab pikkamiste uhhelt poolt teife 
voole nihhutades liigutamistega last ettewaatlikkutt 
alla ja ettepiddi kaugemale wälja. On kaad rmna 
peal ristis, siis sawad nemad msamott uhhesrooS 
sündima; agga kui nemad ülleSpiddi tänatud pea 
kõrwas stisawad, siis peab neid lahtiarrutatut) saama. 
— Äm laffeb seäl jures lapse kerre uhhe ka peal 
seista ja arrutab essiteks enam taggapvol ftiswat 
kääwart, lapse parremat oma parrema, za pahhemat 
jälle pahhema fääga, kus jures tema kakö sõrme 
lavfe seljapoolt ülle õllanukko funarpu nukkum ullesse 
weab ja nüüd ellaste peälewaotamise läbbi siin (ei 
mitte ullema kääwarre külles, sest se wõiks katkeda) 
ia allamale libbisedes eespool kääwarrest kmniwotteS 
kääwart ettewaatttkknlt näo ülle rindade peale mahha-
triigib/ et tedda ülle tammi wäljatõmmata. WnS 

>õrab tema last, kedda jälle mõllemate kattega, kmda 
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essiteks pekkeni nõnda nüüd rindade ümbert, kintti-
wõttab, kordamiste ettewaatlikko üllespole nihhuta-
mife ja wilto allaspole tõmbamise läbbi nattuke teise 
külle peale, nõnda et ka lapse teine kassi tahha poole 
seisma tulleb, ja arrutab nüüd oma teise kääga ka 
sedda kääwart juhhatud wiisil lahti. 

Peäle sedda kui nüüd kääwarred nisamoti rättiko 
sisse mässitud, uabbanöör jälle korraliste wäljatõm-
matud on, toimetab äm peat wälja. Tema parnteb 
selle tarbeks ühhe kä kaks sõrme lapse näo pealmise 
lõualu peate nina korwa (tema hoidko ennast selle 
eest, et mitte silmist egga suust kinni ei wõtta), 
teise kä kaks sõrme lapse pea kuKa peale ja tõmbab 
nõnda peat eddasi, kus jures tema lapse kehha ülleSse 
tõstab letini kui üks abbiline tammi wasto toetab. 

Ial ci tohhi äm, lapse kerre küllest ühhetassa 
kiskuda, et peat seläbbi wäljatua; temale tulleb suur 
wästokostmine kõige wiggade pärrast, mis sest wõik-
sid tõusta. 

Nisuggust sündimise kiirustust wõib ämma-kooli-
litte agga üksnes seäl ettewõtta, kus ei sündimise 
aitajat egga koolitut ämmaemandat seal ei olle, sün
dimise wiwitusel, peäle sedda kui laps jubba kuuni 
ülle nabbani sündinud on. Agga tulleb sedda kiirus-
tust, kui odetud kasso nurja et pea minema, iggakord 
wägga ruttuste toimetada ja sellepärrast saab lapse-
sünnitaja igga persse-, põlwe- ja jallasündimise jures 
jubba aegsaste põigitesangi peale wiidud. 

§ 35. 
Põigite seisatuste jures läkkitab ämma-kooliline, Põiglteseisa-

nipea kui tema seisatuse ärra on timnut>, silma- , 
pilgul ühhe sündimiseaitaja ehk koolitut ämma-
emanda järrele, ja murretseb kõik, mis tarwis wõib 
olla, nimelt põigite sängi walmis. 

Kui ättt wäljaspiddise läbbikatsumise jures lapse-
ossad tti selgest wõib ärratunda, et tema peat ehk 
persset pekkeni sisseminikust mitte wägga kaugel ei 
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leia siis wõib tema kül katsuda, lapsesünnitajat 
laddufa asseme peäle seädmise ja õrna pea ehk 
peröse allaspiddi wavtamise läbbi wahastpooltpekkent 
sisseminiko pole lapse põigite seisatust Pttftti seisa
tuseks ümbermoondada, agga siiski argv jatko tema 
mitte, kuida ettekirjutatud, abbi järrele saatmata. 

§ 36. 
Kä ett.kukku- Põiqite seisatuste jures juhtub sedda mõnikord, 

minc- et lapse üks kässi lapsekoea koopast ematuppe ette-
kukkub. Äm veab siis selle peäle waatama, et kassi 
mitte tuppest wälja ei libbise ia külmaks et lahha, 
enne kui sündimiseaitaja ehk koolitut ämma- emand, 
kelle järrele tema jubba üksnes pvigiteseisatuse parrast 
peab saatma, senna jõuab. — Ial ei tohhi am 
käast hakkata last tõmbama. , 

Seisab kässi, mis arwematel Mgidel juhtub, pea 
kõrwas ees, siis wõib äm katsuda, kät ettewaatlikkul. 
kombel kahhe sõrmega taggasi lükkata; kui se korda 
ei lähhä, siis ei jä temale pikkemalt muud teggetmst, 
kui kõigeomaliste reeglite järrele sundimise jures 
asja tallitada. 

§ 37. 

Wägza ohhu- Wägga õhhukesed mustanahhad on saggedast 
MnÄaas wäqqa warrase loomapõie puhkemise Mes suud, 

enne weel kui emakosu täielikkult awwandatud j)Ut; 
se läbbi saab enamist sündimine wiwitatud ict toust-
wad hõlpsalt reegli wasto wäitused. Am et wot 
siis pikkemalt middagi tehha., kui kannatusega, ette-
kiriutud kõigeomalisi õppetusi tähhele pannes, odata, 
kui mitte weel mu järgide läbbi issearrakst ei saa 
sunnitud. Lähhäb ematup, sest et loomawesst jubba 
ni warra wäljawolas, kuiwaks, siis peab am kaera-
tummi senna sisse pritsima, et tup nilbe leisaky. 

Wägga tuqze- Kui munauahhad wägga tuggewad vii/ siis wiibiv 
ka kül põiepuhkemine; agga selabbi touseb ukönes 

W ' seäl sündimisele seggadust, kui werrewolamst peaks 
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tullema, ehk kui munanahhad künni häbbeduse mok-
kade wahhele wäljaaetakse ilma puhkemata. Nendel 
mvllemittel luggudel, mis üksnes täielikkul emakosu 
awwandusel wviwad juhtuda, peab äm mukianahkasi 
kunstlikkust puhkendama. Tema wõttab selletarwis 
wäituste wahheaeal üht munanahha wolti Põigla ja 
mmetis sõrme wahhele ja.kerab sedda wolti wäituse 
tullikul kiirest ümber. — Ial ei tohhi äm muna-
nahkasi puhkendada enne kai emakosu täielikkult 
awwandatud on. 

Wägga arrolistel järgidel saab laps, lõhkemata 
loomapoiest ümberkattetud, emakvogiga ühheskoos 
wäljaaetud (mis saggedamast enneaegse sündimiste, 
enamiste eksiliste sündimiste jures juhtub). Seäl 
nüüd lõhkego äm muttatrahhad nt ruttust kui wõimalik, 
et lapse su hingamise tarivis lahti saab. 

§38. 
Leiab äm pärrast pea sündimist nabbanööri lapse Rabban^öri-

kaela ümber lingutatud siis katsugu tema sedda, seal ungutuš. 
pole peal kus ta järrel annab, ettewaatlikkult oma 
poole tõmmata, et nabbanööri lingu ni laiaks tehha, 
et tema nabbanööri lapse pea ülle wõib sillitada. — 
Üksnes kui se assi koggonist korda et lähhä, õllade 
sündimine pikkale wiiwib, nabbanöör igga wäituse jures 
tuggewast pingule tõmmatud saab, on ämmal lubba 
nabbanööri katki leigata. Selle tarwis weab tema ühhe 
paelasilmuse nabbanööri alt läbbi, leikab paelasilmuse 
keskelt katki, nõnda et temal nüüd kaks paela nabbanööri 
al on, seub, üht kämla laiust wahheks jättes, nabbanööri 
kakskorda kinni ja leikab mõllemate siddumiste keskel 
katki. Pärrast nabbanööri katkileikamist -peab õllade 
sündimine, kuida § 21. juhhatas, kiirustatud saama. 

Katkeb nabbanöör sündimise aeal katki, sest et Nabbanööri. 
tema wägga lühhikene ehk wägga nõdder olli, siis a emine' 
ruttako äm nabbanööri kimtisidduma, nipea kui temal 
ial wõimalik on otsasi kinni saada ja kiirustago ka 
siin' lapsesündimist. 
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«»..« Tunneb Sm loomapõie» ""tt,!,!"£= 
etteEuttumine. s^swad, snö lMtago tema seddammd Uyye 

jtaele. T-ma mam.tfc90.Mfc 
lünnitaiat, ennast hästi rahhnkste hotbaja et mitte 
Laituste imes isse abbiks waitada, tema katsugo 
arwast ja suure ettewaatniisega läbbi, et poiepuhkc-
mist pikkemale wiwitada ja nõnda..nabbomovn ette-
kukkumist ni paljo wi tal wvMaltk arrakelata  ̂ Tu 
võievuhkemine siiski ja kukkub snö, eht ta essttelS 
võievubkemise jures, nabbanöör ette, suö peab am 
künni sündimiseaitaja sennatuUifule stllepea e waata-
ma, et nabbanöör tnppest waha ei kukku M seal 
külmaks ei jahtu, muido eddasipudes sunbimtse luteõ 
kõiqeomalisi reeglist möba asja taUitama, agga hotbko 
tema ennast selle eest, et nabbanööri et pigista egga 
muido et wiggasta. 

§ 59, 
Werrewola- Kõigist wastokordlikkudest luggudest tarwttawab 

mif£b- werrewolamised sündimise jures, msammoti km par-
rast sündimist ja jubba raskejalguse aeal, kõtge Jure-
mat holekanbmist ämma poolt, ja salvab selleparrast 
sim kõik ühhes koos rägitud. Agga et werrewola
mised hõlpsalt wägga häbbaohtlikkuks wmwab mmna, 
selleparrast tulleb siin köigearrants sedda .reegkks 
panna, et äm, kui tema werrewolamtst toartj- « »w 
waigistada, ikka kiirelt arsti parrele peab lakkttama. 

Eksiiine sündi- Werrewolamised tullewad sugguossadest tssearrams 
(Abortu,.) raskejalguse esstmese pole aea sees nahtawalle, mis, 

kui nemad edbasi kestaw kuvja ei olle, kellest net 
fuiba 6 15. juhhatas wahhettehhes arra peame tund
ma, ikka üks ähwarbawa eksilisesünbimtse mart, >a 
sellepärrast kõige suremast tähhenbusest on. Saab 
äm ühhe raskejalgse jure esstmestel kuudel, uhhe 
werrewolamise pärrast kutsutud, stts peab tema kotge 
üllemalt selle eest murret kandma, et raökeialgne et 
mitte wägga soeas toas sängi ptkkalt hetbab \a ennast 
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kergelt kinnikattab; seäl jures andko äm tema  ̂wMv, 
happukat jooki ja hotbko kotk pallawust stgMwat 
temast kaugel. — Leiab äm nüitb ettewaatltkkul 
kombel kassile wõetut läbbikatsumise emakosu 
weel lukkus, siis wõib tema loota, ahwardawat 
eksilist-sünbimist ärrakelata, ia seeksullatabsaggebast 
jubba praego õppetut hoibmme. Selle körwas peab 
äm, kui werrewolamine kärra ott, külma wee  ̂sisse 
kastetub rättifuib häbbebuse-ossabe ja alpool koyhtt 
ümber laflma panna ja peab, km werrewolamin 
mitte rattust et sa waigistatub/ kmda meele tuUetatt, 
ühhe arsti järrele saatma. 

Seisab einako-su jubba awwandatud, fttS ott 
looma peästmine arwast wõimaltk, agga siiski et 
muuda se middagi üllemal juhhatatub toimetusel 
teiftte* 

Leiab äm looma jubba lapsekoea suus ehk tuppes 
seiswad, siis katsugo tema, ftbba kahhe sõrmega ette-
waatlikkult wätjatõmmata; kui loom hõlpsalt et tulle, 
siis jägo äm tillemat juhhatatub toimetuse jute ja 
anbko, kui werrewolamine siiski wagga karra peaks 
ollema, lahjaist Emawilja troppibest esstteks igga 10 
minuti, siis iqaa weranbi tunni zarrel tolm tuta, 
kunnt werrewolamine seisma jääb; wahhepeal katsugo 
tema jälle looma wäljatõmmata. „ 

Sedda wäljatoimetatut tompu pango am terra-
selt tähhele, et teäba saaks, kas kõik on waliatultmb 
wai kas weel middagi lapsekotta on jaude janub. 
Olli loom ni pikkale sigginenud, et temal Mba ema-
foo! otti, siis jääb fesinane hõlpsalt lapsekotta tag-
aaftja ei tulle ka mitte nabbanööri tõmbamise Mes 
wälja. Äestab fcläbbi ehk muie Umfrfotta 
iänub ossade läbbi werrewolamine Pikkemalt, siis 
weddagv äm, agga üksnes kui arsti abbt et oje 
faaba, i(fe üht «aga happendawt wee Dfe k«e-
tut kanamuna surust swammt, mis pvlekuunra pikkuse 
paelakese külgi kinnitati, tuppe sisse kunnt emako-
fuuni. Se swam saab igga 12 tunnt parrast wahhe-
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tatub ja wäljakeetmise läbbi hästi puhhastatud. Essi
teks sits kui wäljawõetut swammi külles enam mäd--
banenut emakoogi riismeib nähha ei olle, mis enamist 
8 ehk 6 päwa pärrast sünnib, wõib swammi sisse-
panemist mahhajätta. 

iOh loom koggoniste wäljaläinub ja tullewad 
siiski järgmiseb werrewolamiseb, siis wõib äm peale 
nimelatub werrewaigistawaib rohtusi, weel isseärrams 
wägga kiibowäärt Emawilja-troppisi sisse antut-,, 
nisamoti ka willust, ädikaga happenbatut weest sisse-
pritsimist tehha. 

Üks naine, kellel' Abvrtus on vlnub, saab siis 
nõnda kui üks nurganaine, kes last imetaba ei wõi, 
rawwitsetud (§ 24.); tema peab ennast isseärrams 
wagga rahhuliste hoidma ja essimestel päwadel üksnes 
pissut ja agga weddelat toitu wõtma. 

Reegliwatto? Pikkemalt siggiuewad werrewolamised ka raske-
linc »ss^° '̂jalguse kolme wiimse ku sees; nemad tullewad, Harri-

likkult essiteks nõrgemalt ja siis tuggewamaks minnes, 
aeg aealt taggasi. Reed werrewolamised tullewad 
sest, et emakook lapsekoea su.peal ehk su kõrwaS 
seisab, ja nüüd edbasi jõudes lapsekoea tuppeossa 
wäljawennituse jures ikka nattuke lahtiarrutatub saab. 
Äm tunneb sissemise läbbikatsumise jures lapsekoea 
seina läbbi emakooki otsekui swammist tümat kerret 
eespool lapsepeat, ja kui emakosu ennast jubba on 
awwartbcinub , stis tunneb äm tema läbbi swammise 
emakoogi korreba, orglikko wäljaspibbise pole ärra. 

Sleeb wägga häbbaohklikkub werrewolamiseb tewab 
hõlpsalt emale ehk lapsele surma, enamist ikka rohkem 
ehk wähhäm warrasemat lapsesündimist, ja peab äm, 
nipea kui tema reegel wastolikkus emakoogi assumisseS 
werrewolamise juurdumist tundma on sanud, selle-
pärrast seddamaid ühhe arsti jurest nõu otsima. 

Tema seädko wahhe aeal, et raskejalgne nipaljo 
kui wõimalik ennast rahhulist hoiab, suremat puhkv 
sellile maas seisab, kõik pallawust-siggitawat enneftst 
eemal hoiab ja willo happukat jooki maitseb. Kui 
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werrewolamine seisma ei ja, hakkab ehk emakosu 
ennast awwandama, siis peab äm aegaviitmata arsti 
järrele saatma. Senni kui arst senna jõuab katsugo 
tema, werrewolamist waigistada, seläbbi et tema 
äbikaga seggatut wee sisse kanamuna surust swammi 
kastab, ja sebba tuppe sisse künni enmkosu rajani 
weab. Teiste swammide läbbi, mis selle essimese 
järgil sisse lükkatakse, saab efsimene omas seisatusses 
kinntpetub ja emakosu wasto waotatub. •— Swammi 
assemel wõiwab ka kül ümmargused kerrab sassisesse 
läinub riidenarmastest (sarpii) wõetud saada. 

Sündimise aeal wõiwad nisamoti werreojad siggi-^arraaegne 
neda wägga warraaegsest emakoogi lahtiarrumisestlahtiarrumine. 
kauaks wiitlikko põiepuhkemift jures pärrast täielikko 
emakosu laiendamist. Need werrewolamised sawad 
kohhe waigistatud kunstlikko selle jures tarblikko muna-
koorte lõhkendamise läbbi (§ 57.). Pikkemalt wõi-
wab siin werrewolamiseb lapsekoea-sumokkabe lõhkemisest 
tema awwanbuse jures siggmeba, neeb waigistawab 
ennast isseenneses ebbespibbise sünbimise käigi jures. 

Kõige suremal tähhenbusel on ka werrewolamiseb 
pärrast lapsesündimist, nimelt kui nemab lapsekoea 
koopast juurbuwab. 

Siggiuewad nemab ühhest lõhkenb werreaabrî °b^nd werre-
sõlmest tuppe sees ehk ühhest juhtunud tammi lõhke-
misest, mis äm terrase tähhelepanemise jures hõlpsalt 
wõib ärratunda, stis ei olle nende waigistuseks sure
mat tarwis  ̂ kui külma wet ematuppe sisse pritsida. 

Tullewad werrewolamised sewasto lapsekoeast, Päramiste 

mis äm sõrme stsseweddamisel kuuni emako - suuni ro0iamifcb. 

hõlpsalt ärra wõib tunda, siis peame meie nenbe 
ankimise tarwis essiteks kahhe järkidele wahhet tegge-
ma: kas emakook jubba wälja on tulnud, wai kas 
tema weel alles lapsekoea koopas seisab. 

On emakook weel lapsekoeas, siis katsugo äm 
lapsekoea põhja kohta õeruda, andko, kui lapsekodda 
ennast hästi kokko ei tõmba, lahjaid Emawilja-tr0pist 
üllemal juhhatatut wiisil, tehko külmad ümberkatted 
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(külma wee sisse kaõtetud rättikud) kõhhu peäle, prit-
sigo külma wet emawppe sisse, ja katsugo aeg aealt 
§ 22. juhhatust möda emakooki wäljawõtta. Km 
tema emakoogi wäljawõtmisega toime ei saa, siis 
läkkitago tema kiirest ossawama abbi järrele ja jäägo 
künni abbi senna jõuab öppetatud werrewaigistawa 
toimetuse jure seisma. . Nisammoti peab äm asja 
tallitama, kui üksikud tükkid pärramistest lapsekotta 
järrele on janud. 

Äinnikaswa- Mõnikord juhtub järgesi, et emakook ka werre-
nud em«foottoDtamata aea pärrast, isse kärrädatel wäi-

tustel, sest et tema kinnikaSwanud on, mitte lahti 
ei arrune; nisuggustes järkides peab äm selsamal 
wiisil targemat abbi nõudma;, senni kui abbi senna 
jõuab peab tema rahholist ootama ja ei tohhi mitte, 
kõwwast nabbanööri külles kiskuda. 

Pärrast -wer- £)n pärrasündimine jubba wäljas, stis wõib äm 
rewolamised. werrewolamist waigistuseks üllemal juhhatatub toi-

melust hoolsalt tähhelepanneS ka üht õige rasket 
külma liiwaga täidetut kotti kõhhu peäle, kohhe ülle 
häbbeduse kontisid, panna, ehk kääga siin kaunist 
tuggewast selgroosamba poole waotada, et wäitust 
stggitaks ja sissemisi ossasi kokkowaotaks. 

Ikka peab ämma-kooliline, kui werrewolamine 
rattust seisma ei jä, ühhe arsti ehk koolitatut ämma-
emanda abbi senna nõudma. 

Sallalikwerre- Peale neid wäljatullewa werre läbbi hõlpsalt 
wolamine. ärratunnetawaid werrewolamist tulleb ka weel sedda 

sallaks nimetatut, sissemist werrewolamist tähhele 
panna, se on, kui wallatut werri, mingi wiwituse 
läbbi kinnipetud, nüüd lapsekoea koopasse ehk, arro-
Ustel järkidel, isse kõhhu koopasse walgub. Nurga-
naine tunneb siis soea alpool kehha sees, kõht saab 
punnile aetud ja on kää katsumisel taigna pehme 
tunda, lapsekodda ei olle kui kõwwa kerra läbbi-
tunda; sissemise läbbikatsumise jures leiab äm tarre-
tanud werretükkisi ja, kui tema neid eest ärrawõttab, 
langeb saggedast werd surel hulgal tagga järrel. 
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Zljemine astuwad igga rohke werrewolamist kõige-
vmalised märgid ka siin, ilma nähtawat werreoja 
awwalikkuks, kui: nõrkus, liikmeta külmaks minemine, 
näo kahwatus, ohkaniistd> aigotused, oksele pööritused 
ja oksendamine, pimedaks minemine silmade ees, kõr-
wade pilliajamine, külm higgi, minestused, krampid. 

Ühhe nisugguse sissemise werrewolamist ärratund-
mine on loomolikkult kõige suremast tüsfidusest, sest 
et tema, nõnda kui üks awwalik werrewolamine 
kiirest surma wõib tua; sellepärrast peab äm neid 
üllemal nimetatud markisi wägga terraselt tähhele-
panema. Selle werrewolamist arstinustks on tarwis, 
et äm kui ial wõimalik sedda awwalikkuks.werre-
wolamiseks muudab, seläbbi et tema kaks sõrme 
tuppe sisse weab ja ettewaatlikkult tarretanud werre-
tükkid wäljawõttab, et lapsekodda nüüd ennast tüh-
hendada, kokko tõmmata wõib, ja siis kõik sedda 
üllemal juhhatatut werrewaigistawat toimetust kassile 
wõttab. Ühhe arSti ehk koolitut ämma-emanda abbi 
peab ka siin kiireste otsitud saama. 

Wiimaks seltsiwad kärrädad werrewolamised 
pahhempiddi pöratut lapsekoea jure, kudda sedda pöördus, 
mõnikord wägga kärrädate wäituste läbbi, suremal 
ossal agga rumalal kombel nabbanööri kiskumise 
läbbi, alles kinniistuwa emakoogi jures, kül wöib 
juhtuda. Siin on lomvlikkult lapsekoea ümber-
pöramine kõige üllem assi ; selle tarwis peab ämma-
kooliline kiirest üht arsti ehk Mitut ämma-emandat 

' senna tallitama, agga senni kui nende tullikule pah-
hempiddi pöratut lapsekodda pehme waotamise läbbi 
wähhemalt tuppe sisse taggasi toitma. 

§ 40. 

Kaksikute sündimise jures on seädus, et äm sed-
damaid, nipea kui tema sellepoott arro on sanitd, et 
temal siin kaksikute sündimisega teggemist on, arsti 
abbi järrele peab saatma, sest et teine laps har-
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rilik ühhes wasto reeglimõedulisel seisatusel sündi-
misele tulleb. 

Nabbanöör peab pärrast essimese lapse sündimist 
kakskorda kinnikõidetud saama. 

Essimese lapse emakook jääb kuuni pärrast teise 
lapse sündimist tähhelepanemata ja saab harrilik essi
teks siis wast teise lapse emakoogiga ühheskoos ärra-
wõetud. Muido toimetatakse asja kõigeomaliste reeg-
lisid möda. 

Reeglmtõedulise unrgawoodi kaigi 
seggatused ja mis am seäl jures 

peab teggema. 
§ 41. 

Sündimise läbbi wõiwad titteemale hõlpsalt wig-
lärgtt!6 gadusi tulla ja need tarwitawad ämma tähhelpanem-

likko holekandmist. 
Suurte häbbeduse- mokkade, tuppe-sisseminiko, 

kussepõie, kussetorro muljumtste jures, tammi lõhke-
mise ja nende ossade mu wiggaduSte jures peab äm 
neid kohtasi pessema ühhe seggadusega, mis 3/4 õlle-
klasi tais weest, j/4 õlleklasi tais wiinast ja 3 tee-
lussika tais Arnika troppidest kokkopannakse. 

Kui selle järrele wallo, paistetus ja põllendik 
(Entzündung) mitte ärra ei kau, stis otsigo änl ühhe 
arsti jures abbi. Nimelt peab tema sedda teggema 
kärrädal raskusel kussemise jures, kui kussemine kinni 
jääb ja kussepõis lõhkeb; perssekonti nikkastuste jures; 
wägga suurte, künni pärrasooleni ullatawate tammi 
lõhkemiste jures (kust läbbi siis tahtmata rooja wälja-
tühheudatakse) ja igga mu surema wiggaduse jureS. 
Pissemate tammi lõhkemiste jures mõub sest küllalte, 
kui juhhatatub Arnika - troppide pruukimise kõrwas 
aawa sõrwade lahtikiskumise keeluks) nurganaise põl-
wed kergelt kokko seatakse , ja temale isseargnis nõuu 
antakse, üksnes külleli sängis olla. 
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rfnii^ Sm'a ullelialiöte pärrast-wäituste ülMalistd 
lutee wõib äm nurganaisele ühhe^^, '̂'' 

tassi taie Kammeli teewet kergituseks anda, aaqa 
L "ÄS'»®"'ä siis/kui lükkalt peäle aeta- • 

ia fa l>iski ei mitte wägga 
tS %' Kammeli tecwefsi wõib ka kahjo 

kulwade kakmiste jures et olle kõht 
nihi?H f to,(l0ta!t,ife wasto mitte wallus ja sest 
int ! Lul järkjärgult peäletullemisest ja wal-

wõib neid neist walludest ärra- . 
Ä f põllendikko läbbi sünniwad, ja 

a^ l̂"??^^wadest> kus..pres äm mviü 
arstt abbt peab otsima. 

wõiwad, peale neid nimetatud, TöW»umad 
weeUiittmesuggused haigused tulla, seggaduftd nurqa- 6ai8Ufei>-
de/ Ä ̂ ^õused .(tükkid) ja põllendikkud nU-
i>es, pallawtkkud za teised wiggad. Äm ärao ml-

whwaõppettist ja muud rumaluse kombeid 
K? " " e xofZ ̂  wähhäm kurjema haiguste 
kUnõu. ' mib "stgo aegsaste arsli 

Sundinud laste surm, warjosurm 
hatgltkkud järgid ja ämma toimetus 

nende jures. 
. - §.42. 

et,/f§ f'rnf on, mmgl sündimise -toimetuse 
tarwts ettektrMamd reeglid holetusse jätta. 

^n laps sündinud ja ei anna mingi ellomärki 
eimesest tunda, siis ott tema kas tõeste surnud ehk 
aM«,Mtzvs»wvt; • -Tõeste/surnuks ' tohhib äm üht 
5' " wast piddada, kui mitmed mäddanemise 

margtd ühheskoos awwaMult leida on, kui: ülles-
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paisunud wõerakarwaline kõht, tömnlud plekkid nahha 
peal, tükkalti nahha ärrapoetamine, silmade tume-
dus, suruo lehkamine, pahhast haisewa mädda wälja-
wolamiue ninast, suust ja perssest j. n. p. 

Lapse warjo- Kui mitte mitto neist märkidest seal leida ei 
l,rm' olle, siis peab äm üht ellota sündinut täielikkult 

küpset last ikka warjosurmaliseks piddama, seddamaid 
ühhe arsti järrele läkkitama ja kuuni arst senna 
jõuab last püüdma ellusse ärratada. 

Need ellusseärratamise. katsumised peäwad üks-
teise järgil tüddimata, ilma ruttust kõigewähhämalt 
kaks tundi toimetatad saama, isse seäl kui lapse 
külles mingi ellotähte nähtawaks ei tõuse. 

Warjosurm wõib kahte wiisi olla, ja tulleb mölle-
mile siin wahhet tehha: 

1) Lapse näggu ja pealmine kehha on sinipunased, 
siin ja seäl siniste plekkidega, tema pea on wagga 
pallaw, mokkad on üllesturssunud tumesinised, silmad 
seiswad punnil; Warjosurm ülle liig werre-
koggomisest. 

2) Laps on willo, surnokahwatusel, mokkad on 
kahwatanud, allumine lõualu ja liikmed rippuwad 
lõdwalt lontis; Warjosurm nõdruse pärrast. 

Mõllemad suggud wõiwad sest juurduda, et lapse 
kõrri ja su illaga täidetud on. Sedda illa peab sedda-
maid, kuida §. 21. jnhhatas, wäljapuhhastatud saama, 
mis tarwis äm weike sõrmega sõrwapoolt süggawa-
male tungides illa ärrapuhhib ja wäljatõmbab. 

Nisamoti wõiwad mõllemad lapse ümberwarjus 
juurduda, kus munanahhad lõhkemata jäiwad, ehk 
kus üks tük neist lapse pea ümber, nõnda et laps 
ei wõi hingata. Nisuggused hingamise wiwitused, 
mis ka weel mitme teiste järkude läbbi wõiwad juh
tuda, peawad seddamaid ärrakorristatud saama (§ 21. 
ja § 37). Wägga warrase nabbanööri kinnisiddu-
mise pärrast on ka jubba (§ 21.) rägitud ; sesuggust -
warjosurma põhja ei tohhi ühhe mõistlikko. Ma-
kulelikko ämma jures ial juhtuda. 
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Ämma toimetamine seäl jures peab nõnda ollema: 
Lähhäb kohhe pärrast warjosurmalise lapsesündimist 
emakook isseennesest ärra, siis wiigo äm emakoogi 
seddamaid lapsega ühheskoos soea wee wanni sisse. — 
Zääb sennawasto emakook kui harrilik weel lapse-
kotta järrele ja tuksub puls nabbanööris, siis ei 
tohhi tedda seddamaid mitte katki leigata. Kui 
nabbanööris enam tuksumist ei olle, siis pannakse 
essimese sugguse warjo-surma jures kinnisiddumift 
paelakese silmus lahtiselt nabbanööri ümber? leiga-
takse siis nabbanöör läbbi, ja lastakse üks söögi-
lussika täis werd wäljawolata ja nüüd nööritakse 
ümberpandud pael wast kinni; teisesugguse warjo
surma jures seotakse nabbanööri harrilikkul kombel 
ja leigatakse siis katki. Ikka saab laps nüüd soea-
wee wanni wiidnd, pärramistega ehk ilma pärra-
misteta. Turssund punane warjosnrmaline laps saab 
agga künni süddame auguni wee sisse kastetud ja 
tehhakse külmad ümberkätted pea ülle. Nõdder kah-
watannt laps saab seddamaid kaelani wee sisse pan-
dnd, ja peab temale nattuke soemat wet wõtma kui 
muido. — Laps jääb nüüd ühtepuhko wanni sisse 
ja lissatakse aeg aealt soea wet peale, et wessi ikka 
tarwilikkul soeal seisab. • 

ElluSseärratamise-ankimised mõllemate suggustele Musse ärra-
warjo surmale, mis ka tuksuwa nabbanööri ja selle- tamife a66i' 
parrast alles ema tollest lahhutamata lapse jures 
wõiwad kässile wõetud saada, on järgmised: Mõned 
laksud lapse persse peäle, kehha õerumised willase 
rättiknga, jallatallade õerumised harjaga. Essimesega, 
kui pehmema toimetusega, saab aUuötatub ja minnakse 
siis järgmiste, tuggewamate katsele. 

Ellusseärratamise-ankimised teisesugguse warjo-
surmale, mis ka wõiwad tarwitatud saada, kui üks 
werrekoggomise läbbi warjosurmaline laps iljemine 
kahwatumaks ja nõrgaks läks, on järgmised-: Äm 
pesko lapse soea wiinaga. Tema wõtko lapse wahhel 
wannist wälja ja keeritago tedda lennuskille tuule 
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ohhust mõnekorra läbbi, pango siis jälle wanni wee 
sisse taggasi ja tehko sedda mittokorda järgnlli. Aeg 
aealt sago laps ühhe anesulle otsaga nina külles ja 
kurguS kuttiStatud; wõib temale ka üks läbbileigatut 
sibbul ehk üks ädikaga täidetut klasikene nina al 
piddada. 

Äm täitko oma kliSteeri-pritfl külma weega ja 
purtsago sellega last tuggewast süddame augu kohta. 
Tema pango lapsele üks klisteer lahjast seebi weest 
nattukese soola ja ädikaga (§ 50.). 
. Äm lasko üks ämber külma weega tua, tõstko 

laps soea wee wannist, kastko tedda ruttust kuuni 
kaelani külma wee ftofe ja pango siis jälle sedda
maid soea wee wanni taggasi; sedda wõib mittokorda 
tehtud saada. 

Kui äm kahhe tunnise ankimwte järgmistel toime-
tiisel middagi ellomärki lapse külles tähhele ei pane, 
siiski ei tohhi tema sellepärrast last weel surnuks 
arwata, waid peab tedda soea rättikute sisse warjama 
ja pikkalisema järrelwaatmise tarwis ühte sündsa soea 
kohta seisma panema. 

tullewa^llo- „ Harrilikkud taggasiwllewa ellomärgid on, ridda 
margid, möda kuida nemad nähtawaks tõusewad, järgniised: 

Lapse kahwatanut nahk lähhäb punasemaks; nõrk 
silmalaugude pilgutamine saab nähtawaks.' . 

Pea ja liikmed ei rippu enam lonkus mahha ja 
ka lõua lu saab kokko tõmmatud. 

Aeg aealt tulleb üks hiljuke sumaigustus ja wii-
maks korrisew hingetõmbamine. Kääd ja jallad 
sawad kehha wasto tõmmatud. 

Laps awwandab silmi, ihkab pirrisedes ja kissen-
dab wiimaks waljo heälega. 

Panneb äm ühte neist märkidest tähhele, siis 
olgo tema wähhäm Aruline ellusseärratamise katsu
mise toimetusel ja jäägo nende wähhäm kärrädamate 
jures seisma, et lapsele kahjo ei tee; siiski ärgo 
puhkago tema mitte enne, kuuni laps selge kissenda-
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misele sai wiidud. Wahhe aeal senna jõudnud arst 
saab pikkemalt juhhatama. 

Jummetumad, häddapolised lapsed (imesündi- Lmesündt-
mised) peäb äm nisamasugguse holega rawwitsema m,fcb' 
kui üht täielikkult loodud last. — Tema peab ennast 
pattu eest hoidma, et mitte holetuse ehk kurja taht
mise läbbi ühhe niisugguse looma surma ei siggita 
egga kiirusta. — Uhhe arsti warmalist senna tallita-
mist on seäl kibbedast tarwis. 

Muido terwede laste külles wõiwad rnitmesuggu- Loodud eksi-
sed loodud eksitused juhtuda; keel wõib kinmkas- * tufcbl 

wanud, mokkad lvhhestatud olla; kussetorro ja persse 
leitakse lukkutatud ja muid nende sarnalisi wiggadusi 
enam. Kõigis neis järkudes otsigo äm ühhe arsti 
jures abbi. 

§ 44. 

Lihtkorraline pea-paistetuS, mis sündimiseP^-paistetu», 
aeal siggineb (§ 20 ), kaub enamist isseenesest ärra. 
— Zääb temast middagi järrele, siis tulleb arstlikko 
abbi otsida, Ueärranis sellepärrast/ et weel teisi pea-
pmstctusi suremast tähhendusest leitakse. Nisamoti ^tetus 
kui reeglimõedulisel pea-sündimisel pea külles, h>õibtei6teS 0|Tabc6' 
ka näo külles näosündimise jures, persse ehk munni-
kotti külles perssesündimise jures paistetus sündimise 
aeal siggineda, mis kül harrilik isseeunesest ärrakau-
Ww, agga hõlpsamalt, sest et nimetud ossad enam 
uhhaftmad on, kurjaks wõiwad minna. — Äm pesko 
nerd paistetanud kohtasi seddamaid pärrast sündimist 
Arnika-troppidega seggatud wiina ja weega (§ 41.) 
ja otsigo, kus tarwis, aegsaste arsti abbi. 

Rinnanippu kohhal leitakse mõnikord sündinud Rinna pais-
laste imes üks kõwwa, pingus, ümmargune paiste- tcfu6-
tu§,, mis jubba warsti sündimise jures seäl wõib 
olla, agga niisamoti ka essimestel ellopäwadel senna 
wow siggineda. — Sesinane paistetus ei sa mitte 
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arwast ämmadest, kuida nemad ütlewad wäljapigis-
tatud; agga fe on iggakord üks wägga kõlbmata, 
kahjvlik kombe, misläbbi saggedast põlletikko ja rinna 
mäddanemist siggitatakse, senni kui soea õlliga wõid-
mise ja rahholikko võtmise jures paistetus harrilik 
aega möda isseenesest ärrakaub. — Zal ei tohhi 
äm, sedda rinna-paistetust muljuda ehk wäljapigis-
tada tahta. 

- § 45. 
e«ste pendi- Laste pendimist (punetanud kohtasi) wõib hõlp-

mme' salt puhtuse läbbi ärrakelata ja sigginenud wigga 
parrandada: nimelt peawad kussised ja rojased 
mähkmed ikka seddamaid wahhetatud saama ; ka 
puistetakse (ripputatakse) sure kassuga peuikest kar-
tohwli jahhu nahhakortsude wahhele ja pendmud 
kohtade peäle. 

Nisamoti tulleb toimetada, kui pärrast nabba--
nööri ärrakatkemist nabba peaks wessitama, mis 
mõnikord juhtub. 

§ 46. 
Nabba kat- Noorte laste jures siggineb mõnikord nabba-

lendus, x^tkendus, se on nabba aetakse punnile wälja, ja 
nabbapunnis leitakse sissikonua ossasi. - Nisuggusel 
järgil peäb äm kauemme nabba-siddet lapse ümber 
piddama; siddeme alla pannakse üks linaseriide sisse 
õmmeldut, poolekerra wiisi leigatut korgi tük nõnda 
ümmarguse poolega nabba peäle, et seläbbi wäha-
tungiw paistetus taggasi saab peetud ja ühhe õmb-
lus-plaastri (Heftpflaster) läbbi ses seisatuSses 
kinnitatud. — Harrilik parraueb selle prssokese aun-
mise jures nabba-lõhkus isseenesest ärra, sest et nabba 
täielikkult kinni kaswab. 

§ 47. 
Laste oksen. Zmewate laste jures saggedaste juhtuw oksen-

^mw7?'damine on, kui lapsed muido seäl jures terwed 
röja-kinnitus.üks pissokene assi. Passandamise jures, km laps 

69 

wägga rahhuta on ja paljo kissendab, wõib äm 
temale lussika täis Kammeli teewet sisse anda; kui 
se ei aita, siis peab arsti abbi otsima. 

Kammeli-tee kõlbmata pruukimise läbbi, kus sedda 
ka terwede lastele ilma häddata ussutakse sisseantud 
peame saama, siggiuewad saggedast need ja mitmed 
muud haiguse järgid; sellepärrast saago Kammeli-tee 
ikka üksnes arstimise rohhuks tarwitatud, ja kui üks 
sesuggune ei ial mitte terwe lastele sissekallatud. 

Laste rooja-kinnipiddamise jures, nimelt kui 
neil efftmene roe, tõmmn-rohhelised, mustad tompud, 
mis lapse piggiks kutsutakse, mitte ärra ei peaks 
minema, wõib äm lapsele üks Esteet panna, weest 
ja õllist. Se saab kehha tühhendnseks mõeduma ja 
ei tee ial kahju, mis rohhuand:nisest wõib tulla. 

5. 48. 
Sündinud laste mu haiguste ankimine, mis ena?®urem<,bta5te 

mist holelikko rawwilsemise, külmetamise eest hoidmise ?m0Ufcb' 
ja Puhtuse läbbi suremal ossal wõiwad ärrakelatud saada 
(wammikesed suus, kollane-tõbbi, nabba mäddanemine 
ja werrewolamine, roos, kärnad ja muud nisuggused), 
kmb ülle ämma-koolilise õiguse, ja sepärrast tulleb 
msuggustel järkidel seddamaid arsti kääst nõu otsida. 

§ 49. 
Saab üks warraaegne (enneaegne) laps sündi- Warraaegse 

nud siis olgo äm isseärranis ettewaatlik tema raw-r"wwi?emw1° 
wltsemise luves, sest üksnes surel holekandmisel wõib 
laps ellus petud saama. Seäl jures tulleb suremat 
soea lapse assemele murretseda, soea wee kruside ja 
hoolsama kiunikatmift läbbi, sest et harrilik lapse 
enese soea-siggitus wägga pissut on. Nisugguze lapse 
pikkem maggamine on loodudkorraliue ja ei tohhi 
sellepärrast mitte last unest üllesärratada; siis peab 
tedda aeg aealt teelussikaga söötma, sest et tema 
harrülk nõdruse pärrast weel isse ei jaksa imeda. Se 
on wägga häddaohtlik, kui üksnes lapse kissa peäle 
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widoandmisega tahhaks odata, sest ühhe ellonõdral 
lapsel ei olle saggedast kissa kuuldagi. Seäl jures 
peab tihti katsuma, last rinna külgi panna, et tema 
pikka möda imema õppib. 

Mõningad amma koolilise fafst= 
toimetused 

§ 50. 
Klisteer. Ämmal peab tema tinnase pritsi kahhesugguse 

tarwituse jures kaks tunnist külgepanemise torro olle
ma; kellest üks lühhem ja sirge persse sisse wimise 
tarwis, teine jälle pikkem ja kõwwer, nup otsas, 
misga ematuppe ja lapsekotta wõib pritsida. 

Klisteeri panemise ni hästi kui kõige mu toime-
luste jures peab ämma-kooliliue kõik kässi-toimetused 
nõnda teggema, kuida temale koolimise aeal on _õppe-
tatud; nimelt peab tema siin jures tähhele panema: 

klisteeri märg mitte wägga pallaw ei olle; tema 
katsub seläbbi soea, et ta täidetut pritsi oma silma 
külge paneb; (mis silm kannatab, se on parras). 

Et wedHela sees middagi jämedamaid kerresi, 
iwwasi ei uju, mispärrast rohtude peale kallakut wessi, 
kaera-tum ja muud nende sarnatsed enne tarwilamist 
linase nartso läbbi peawad lastud sama. 

Et pritsis ja külgepanemise torrus mitte tuule 
õhko ei olle. 

Et inimene, kellele tema klisteeri panneb, korra-
pärralise seisatuse pahhema kulle peäl nattuke kehha 
wasto konkso tõmmatud reitega wõttab; ühhe imewa 
lapsele wõib kõige mõnusamalt klisteeri panna,- kui 
laps ema rinnal imeb. 

Et tema õllitut külgepanemise-torro pärrasoole 
sisseweddamise jures middagi wäe kaupa et tee, 
nimelt fui aadri sõlmed ees on. 

Et tema pikkamisti pritsi -tampi sissewaotamise 
jures teise kääga hästi wasto hoiab, et külgepane
mise torro mitte süggawamale kui 2 tolli täiskas-
wanud inimeste, ja 1 toll laste jures sisse ei wao. 
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Uhhe täiskaswanut inimesele wõetakse klisteeri 
märga 1 künni V/o kortlid, lapsele tarwitatakse agga 

kortlid. Sebiwesü klisteeri tarwis ei tohhi mitte 
wägga kange olla. Kus soola ehk ädika lissa tarwis 
lähhäb, seäl arwatakse ühhe täie inimese klisteeri 
peäle 1 teelussika täis, ühhe lapsele üks weike noa 
otsa täis soola; ädikat, kui kange on 1—1 Vž söögi-
lüssika täit ühhe täis kaswanut inimesele, üks tee-
lussika täis lastele. 

Pritsis peab pärrast prukimist hoolsalt puhhas-
tama; nimelt ei tohhi külgipanemise torro, mis ühhe 
mäddapaisetega ehk muido külgehakkawa haigusega 
inimese jures tarwitati, mitte enne jälle prukida, 
kuuni tedda tuggewast wee sees wälja sai kedetud. 

§ 51. 
: Ematuppe sissepritsimiste jures peab äm temale Sisstpritsi-

öppetatud kässi-tallituste kvrwas weel isseärranis sedda emawppesse. 
tähhele panema: 

Et nisamoti tuuleõhk pritsist wälja saab aetud. 
Et naine, kellele tema sissepritsimist tahhab tehha, 

patraja selja - seisatuse nattuke kõrgemale kergitatut 
ristlu ja nattuke konksu tõmmatud reitega wõttab. 

.Et rättikute ehk allapandud kausside läbbi asse 
märjaks samise eest saab hoietud. ; 

Et tema ematorro pahhema käe kahhe sõrme 
saatmisel ja juhhatusel ematuppesse weab ja selle-
sama. käega seddamaid pritsi ennast kinnipeab, senni 
fui tema -tcife käega pritsi tampi sisfttõukab. 

Külma wee.sisseptitsimiste jures werrewolamiste 
Waigistuseks (§ 39.) peab pritsi tampi kiirest ja 
lühhikeste wahhepiddamistega sissewaotama. — Ka 
pärrast uisuggust tarwitust peawad prits ja külgepane--
mise torro iggakord holelikkult puhhastatud saama. 

§ 52. 

Ämcka-kovlilisel ei olle lubba metallist toalmi6;Ä'„mrt,iE kuss-
tatud kateetrit mitte prukida; tema paenuw (elaftUmfa^en' 
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scher) kateeter peab ühhe peenikese ane-sulle pak-
sune ollema. 

Km ühhel naisel kussi kunstlikkult peab wälja-
lastud saama, siis peab naine sellile heitma kõrge-
male kergitut persega ja laiale aetud, nattuke kehha 
wasto tõmmatud reitega. Äm assutab ennast asseme 
parrema sõrwa ääre ja murretseb parraja walguse 
eest, kas päwa walguse ehk küünla läbbi, mis tema 
naise reite wahhel lasseb piddada; siis lahhutab tema 
pahhema käe põigla ja nimetis sõrmega sured ja 
weiked häbbeduse-mokkad ühhest ärra ja saab siis 
kussetorro su seal § 2. juhhatatut kohhal leidma. 

Kateetri wõttab äm parrema käega otsekui üht 
kirjotamise sulge ja weab tedda pehmelt ja ettewaat-
likkult kussetorro su läbbi kolme tolli süggawuseni 
sisse; tema peab sellesinatse, ei mingi wägge, waid 
üksnes ossawust tarwitawa toimetuse jures isseärra-
uiste kõik toorust ja wäe kaupa teggemist põlgama. 

Pärrast sedda kui kussi wäljajooksnud ja kateeter 
• uisama ettewaatlikkult jälle wälja sai tõmmatud, peab 

tedda wägga hoolsalt külma weega (pallaw wessi 
prikkub painowa kateetri ärra) puhhastama. 

§ 33. 

iCuro saun. Auro-saun, mis äm wõib tarwitada, et seläbbi 
wäitusi parraudaks (S 30.), ei tohhi, sest et se hõlp-
salt werrewolamist järgile wõib tua, ial naiste jures 
prugitud saada, kes endistest nurgawodidest reädwad, 
et neil hõlpsalt werrewolamised wõiwad tulla. 

Auro-sauna walmistamise tarwis wõttab äm 3 ehk 
4 pihhutäit heina-pebri (heina seemneid), wallab 
nende peäle ühhe potti sees keewa wet ja lasseb potti 
ühhel soeal paigal aududa; siis seggab tema ühhe 
ämbri sees sedda audunud pudru soea weega, nõnda 
et aur mitte wägga pallaw ei olle. Sedda ämbrit 
paneb tema ühhe öötooli alla, kuhhu peäle lapse-
sünnitaja istub, ehk ühhe harrilik tooli sõrwa peäl 
istuwa naise seelikute alla. Ämbri ülle peab üks 
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õhhuke rie kattetud saama, et kui sündimine ülle-
kiirul kätte juhtub, laps mitte wee ämbri ei kukku, 
agga mis siiski auro läbbiminikut kinni ei pea. 
Werand tund kuuni 20 minutit lastakse auro-sauna 
naist aududa, siis peab lapsesünnitaja sängi heitma, 
äm ühhe soea rättikuga märjad kohhad ärrakuiwatama 
ja aurosauua järgi ootama. 

§ 51 

Lapsekoea-põhja õerumiste jures, mis mitmes !^e
mi

E
f̂  

paigas selles ramatus mõnusaks kiideti, peab äm selle 
peäle tähhele panema, et tema waotamist seäl jures 
ikka enam otsekvhhe eest poolt tahha pole wasto 
selgrvosammast seab ja oma kät pehmest ja et mitte 
wägga kiirest lapsekoea põhja peal ükstpiddi ringis 
ümberkäia lasseb. Õerumised saavad - mitro minutid 
järgmise tehtud, siis jääb kässi rahhuliste lapsekoea 
põhja peale seisma ja katsub, kas lapsekodda ennast 
kokkotõmbab; kui sedda ei olle tunda, stis õerutakse 
jälle nattuke aega, seäl petakse wahhet ja nõnda pik-
kemalt. Tuisalise waotamise. ilma reeglita senna ja 
tänna waotamise läbbi lapsesünnitaja kõhhu peäle 
wõiwad wägga hõlpsalt walle ehk wastoreegli wäitused 
tulla, mispärrast sesugguse toimetuse eest wägga 
tulleb hoida. 

§ 5 5 .  .  
On ühhel raskejalgsel, kes oma last isse imetadaR>nnamppude 

tahhab, rinna-nippud wägga pissokesed ja kiddurid imetamise 
loodud, siis peab äm neid lubjapiibuga ehk piima tarroi6-
klaasiga saggedast pehmest ja ettewaatlikkult, ilma 
neile liiga tehhes, üllestõmbama ja nippu-kübbarakesi 
laskma kanda. 

On nippud kõwwa nahhaga üllekattetud, siis 
peab neid seebiweega pessemise läbbi tümaks leotama 
ja siis, nisamoti ka wägga õrnad rinnanippud, wiinaga 
pessemise ja ühhe jämeda linase riide tükki kandmise 
läbbi, mis nende peäle pannakse, hästi kõwwendama. 
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§ 56: 

Äõyhusidde. Kõhhusidde on üks tuggewast linasest riidest ehk 
nahhast õmmeldud sitde, mis tagga kitsam, ristluust 
kuuni ühhe kämla laiuse al pool labbaluie allumist 
uurkast üllatab, ees jälle laiem, häbbeduse mäält 
kuuni süddame auguni kõhtu kattab. Sidde peab 
nõnda õmmeldud saama, et tema kehha wõlwi külge 
passides igg-).s kohhas liggiseisab, ilma waotamist ja 
sissenörimist. Ees pool kõhhu ülle saab sidde alt 
kuuni üllesse otse kui üks nöörkehha (Schnürleib), 
nööritud, siiski peab nöörimiste paelte kohha al üks 
mitmekordselt kokkopandud rättik seisma, et nöörid 
mitte kõhtu ei waotais. 

Kui uisuggust kehhasiddet ei peaks ollema, siis 
wõib kõhtu ühhe pikka kätterättiko sisse mähkida; 
sedda mähkimist tehhakse alt üllespidbi; kätterättiko 
üksiko kordade sõrwad peawad üksteise külgi õmmeldud 
saama, et nemad mitte paigast ärra ei libbise, ja et 
sidde enam kindlust saab. 

Jalgade üm- Jalgade ümbermähkimist toimetakse alt üllesse-
bermattunme.̂ iddi ühhe pehmest lõuendist ehk willasest riidest tehtud 

kolme sõrme laiuse siddemega. Need üksikud siddeme 
korrad peawad ühhetassasel pingul kinnitõmmatud 
saama, ja ka siin tulleb siddeme sörwad kokko õmmelda, 
et paigast ärra ei lähhä. 

Mõned ämma koolilise arstirohhud. 
§ 57. 

Muljunud kohtade pessemise tarwis õppetud 
Aruika-piiritust (Arnika Tinktur, Tinctura Arnicae) 
wõib ämma-kooliline iggast Aptekist osta. Lahjast 
Emawilja-troppisi (verdünnre Mutterkorntropsen) 
lasseb tema Aptekis nõnda walmistada> et 8 ossa 
selge piirituse peale 2 ossa Emawilja-troppisi (Tinctura 
secalis cornuti) wõetase, ja sedda seggadust tuggewast 
ümberloksutatakse. 
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Sinnepi-plaastri walmistamise tarwis, mis harrilik 
vihhu suruselt pannakse  ̂wõetakse ühhe wõrra Sinnepit 
ia rukki jahhu, senna peale wallatakse nipalju pallawat 
wet, et taigen pudru paksukeks lähhab. Sedda pudro 
märitakse uoaterra selja paksuselt linase lappi peale 
ia pannakse sedda walmiötatud Siunepl Plaastrid kas 
nisamoti palja ihhu peale, ehk kattetakse üks õhhuke 
rie plaastri ülle, enne kui ihho külgi pannakse, \a 
jääb plaaster nikaua seisma, kuuni nahka punaseks 
tõmbab (10 kuuni 15 minutid.) 

Kammeli-teewee walmistamist õppib ämma-koolr-
Ütte õppimise jures tundma, sellepärrast siin sest 
asjast pikkemat jühhatamist tarwis ei olle. 

—«-ss-sWs-o-»» 
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