
,rVGw-t

. 220

И



T E R V I 3 F О I D .

"■ t Id- ja kool 1 tervishoiu konspekt .

Koostatud prof.A,R а m m u 1 •* 1 
loengute ja erialalise kirjanduse 
järgi vastavalt eksamikavadele.

Tartu 1 9 3 4 .



ANTROPOLOOGIA:

Antrö^polooßia on õpetus inimesest, tema keha wäline kirjeldus, 
üksikute organite wõrdlus, õpetus tüüpide erinewusiat ja lõpuks 
inimeste instinktide ja harjumuste analüüs.

Antropoloogia jaguneb? 1. somaatiline antr. - inimese keha uuri
mine anatoomiliselt ja füsiolocgilislt. 2. psiihhilina antr. - 
hingeline analüüs. 3. ajalooline antr. - raassida ja Suguharude 
tekkimine. 4. zooloogiline antr. - inimese organismi wõrdlus looma 
omaga. 5. raassiline antr. - raasside wahekord. 6. 3ntlin? antr. 

- waadeldakse,kuidas«wäljendub rahwa raassiline koosseis tema har
jumustele ja 7. sotsiaalne antr. - üht silku korra mõju.

Antropomeetria on antropoloogia osa,mis teeb te
gemist Igasuguste keha mõõtudega ja nende suhetega.Antropoloogia 
uurimisobjektiks on normaaltü”p.Keskmlsa tüübi fikseerimiseks uuri
takse läbi põhjalikult suur hulk teatud wanuses Inimesi ja arwutak- 
se wälja keskmine tüüp selles wanuses.

Antropomeetri Ustel mõõtmistel on suur tähtsus ksits3wäKke tee
nistusesse wõtmisol,kurjategijate kindlaks määramisel, samuti ka de- 
generantida äramätrami sa 1 • Mö^de taks e inimese pikkust, rinnakorwi 
ümbermõõtu, kae lu jne. ja määratakse ära mõdtawa konstitutsioon.

Kehamõ~ tud e proportsioonide valmitna tarwi tatakse :

Broca w а 1 3 m : L - 1 0 0 = P

L = keha pikkus snetime tri tos. 
P = kaal kilocramides . .

Terwe tiiskaswanud normaalselt arenenud inimene kaalub keskmi
selt niipalju kilogramme,kui mitu sentimeetrit ta pikkus ületab 100 
sentimestert .

Pignet w а 1 e m .

L - (P + 0) = 10 - 35.

I = pikkus sentimeetrites.
P = kao1 kilogrammides.
C = rinnakorwi ümbermõõt.

Alla 10-no on wäge tugow kehaehitus, 11 - 15 -tugew kehaehitus, 
16-20 - hea, 21 - 25 keskmine, 26 - 30 nõrk-, 31 - 35 wäga
nõrk, üle 35 kõlbmats .

L 1 v 1 Index.

Index =
100.X rinnaümbermõõt

kehapikkus

Normaalselt on: pikkus
155 cm 
160 cm 
165 cm
170 cm 
175 cm

Mõ~duandew on silu juures aga 
on inimene, seda wäiksem on Index 
wäiksem on Index 18 - 25 eluaasta

Index
55,2
53,6
52,7
51,9
51,2

weel mõd»tawa ,wanus,mlda noorem 
sama pikusemõõtude juures; kõige 
wahel.

Erilise tähtsuse omrawad weel pealuu mõ~dud.Mõ~detakse pealuu 
pikkus ja laius ning wastawa suhe järele jaotatakse Inimesed kolme 
tüüpi: 1. dolicaphalid - pikn pealuuga , Index 65-71.

2. mesocaphalid - ' eskmiso pealuuga, Index 72 - 79.
3. brachioc phalid - laia pealuuga, Index 80 - 90.

pea laiu3(0* ”) X 100
Pen Indax = ---fe=r

____ —- ____________
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3
estis k~i kusia locduslil iuupdeko sTu lrooff i tsiandid 1922 - 

1932 a. -1,0 la +5,1 -"ahal,, s. о. iuurdokasw oli - 1,0 - +5,1
Taweliseks s ü n d 1 d e sageduse wNlj ondusoks on sündi

muse к о ? f f i t 3 1 3 n t ehk lihtsalt; sündimus, 
s.o. elus sindinute arv,mis tulob iga 1000 elanik kohta aastas .Suht
arvud on Jiststavsmad bsoluntsrwudest,lno neid saab alati körwu- 
tada ja wrode tista samalaadiliste arwudaga( w~rdlus on statisti- 
ke hing1.’). kestis oli ül " s indi mis• 3910-13 a. 25»1, 1914 a. 24,7 ja 
iären "to1 stadel kuni 7 932 n, wastaslt 22,6,19,5, 16,9, 20,2, 
17,3, 18,4, 20,3 20.2„ 20," ... 19,2, 18,3, 17,9, 17,7. 18,0, 17,1/17,4 

-17,4 ja 17 6. Ny riius eks sti oromt0) m^nod.3 Euroopa riikide ar
vud 1932a. kohte .Sündi mus oH 7 932 n. Saksamaa] i5,1,Inglismaal ”’ales 1 
ica 12,3, Prontsusma' 7 17, 2, Liitis 3.9,4,Itaalias 23,8,Leedus 27,3 ja 
Poolas 28,7.

Sündimuse andwot iirsiknsinlisma] liiri tusal saame pildi abi
elulisst ja wNljaspool. abilulisst sigiwus ist, steriils tost ja 
lastetutest abieludest,sündimuse sam dusst üksikut)! kuudel ja aas- 
taaegadel,mltmikutest ja sinõinut soost jne.

S u r 3 m u s wiilionto,s> samuti koffitsendi näol ja заз 
näitab surnute arw ira 1000 elaniku kohta ühes aastas.üldind suremus 
oli Bostis 1888-19890. 22,2,1901 - 1908 19,1, lylo - 1913 a. 13,4, 
1914 a. 3 9,2 ia iärgnawrtal n statol kuni 1932 a. wastawalt 20,0, 23,3 
25,2, 30,3, 27,0, 20.0, 15,8, 36,7, 15,0, 15,2, 14,9, 16,2, 17,3. 
15,9, 18,1, 14,9, 16,2 ja 14,3. kaikute linnade ja maakondade arwud 
kalduwad loomulikult nist vi riikl s t st arwdest kõrwale. 
"õrrlds teiste iikid ne ol5 j 932a. suremus Saksamaal 10,8, Ing
lismaal "alosicn 12,3,Itarlias 14,6,Poolas 15,0,Lätis ja Leedus 15,2, 
Pran tsusma aj 15,8.

A b i e 1 1 u m u s 1 iks nimetatakse ira 1000 alaniku kohta 
silmitud abielup а a т i d e arv;u aastas.Abie7lumusel olulist 
tähtsust ai ole rahwastikuarvu kuiunimi sai, kuna suurem abiallumus 
ei tarwitse enesega kaasa tuua suuremat sündimust .Abiellumus on Ees
tis 1924.33a. kõikunud 7,3 ja 8,0 wahel .Teistes riikides on abiellu
mus paa sama suur.

”oditsiinilise statistika waldkonde kuulub weel surmapõhjuste, 
hai pumus, nakkus- ja suguhaiguste, Imikute suremuse jne. statistika.

Kune rahwsarw, rehwe demograafilise koostise ine. kohta saab 
andmeid wastawat loenduste abil,siis sündimuse,suremuse,abiellumuse 
jne. kohte saadakse andmeid ridewa registreerimise teel.

ÕHK.

Mole maakera ümbritseb umbes 500 km. paksune õhkkond,mis jaga
takse troposfänr1lks(kuri 11 km. kõrguseni) ja stratosfä^r1 iks(see 
mis kõrguselt üle 13 km.)

Õhu koosseis: Lömmastik(N) 78,8%,hapnik(0?) 20,7%,
süsihape (COg ) 0,03t in peale nende whasal hulgal argooni »heeliumi,
wasinikku, osooni, ammoniaki ,w isiniküllhapendit, salpbeter- ja salp ?t- 
rishap-t Töästusliste keskuste lähedal vel wingugaasl (C0) ,mi tmesu- 
gu s e 1 d sisiwesini kk e, wä "wl iha po t jn.

Peale nimetatute on Fhus w31 h~l ivmas suurel, hulgal tolmu, nõga 
ja mikroobe . Samuti sisaldab õhk we ei wnauru.

L ä m m a sti k‛vl torri shoidliklu tähtsust pole, ta lahjendab 
ainult hapnikku.

Hapnik etendab tähtsat osn hingamises,põl*mises,kõdunemises  ja 
mädanemises .Täi skaswwanud inimene hinoph öö-päewa jooksul sisse umbes 
10 m Fhku,millas on kuni 600 liitart hapnikku/"äi ja hingatud õhv si
saldab 16,0% hapnikku,4,5% sisihapot ja on küllastatud we?auruga.

Tõuseb inimene kõrgematesse Rhukihtitesse (mäed,lennuk jne),kus 
õhk hõredam ia hapniku wo s,siis kannatab inimene selle all .Lan
geb hapniku hulk 10%,sijs turnah inimene pööritust,paawlu,roidumst, 
hingamine kiireneb .4~reneb õhk w391ci jn langeb sellega ühes hapniku 
% siis järgneb sellele minastns.Ajaionsu] aga kohon •b Inimene nende 
uute tingimustega - akklirr tisoarub.

Elu- ja koosoleku ruumid *s  ei kannata inimene mitte hapniku 
puuduse all (see kõigub kõigest 0,5%) .^aid hn]btunne on tingitud õhu- 
г 1 к к i n e m 1 s ) s t: w ä 1 j a h i n g я t •' w a s 1; süsihappest,niiskusest,liigsest soo- 
j üsast, higi lõhnast jne. e

Süsihape (C0o) t kio peaasjalikult loomade ja inimeste 
hingami sel, põlami sel. mädanami я ei .Iniman hingab öö-päawa jooksul 
wälja umbes 550 liitert sösinspat.Normael hus on sisihepet 0,03^, 
tõuseb 6C„hulk 0,07% peale, tundub õhk olewat juba rikk inenud.ini me- 
ee trwisl kahjulikult mõjub COa ja kui see tõuseb kuni 12%-ni,
sis surmab sa e juba in'-s: lühikese aja i oksul .



Kuna C0Q on raskem kui ~hk$siis leidub teda enam keldri tes, koobastes jne. 
Kaswandstest ta samal põhjusel walja ei tungi ja wõib saada seal see
ga elule kardatawaks.

Osoon (O3) on teraw(> lõhnaga gaas, mis tekib elektri laengu 
vabonsmis:l ,näit, pikse ujal."h3sBhus leidub teda okaspuu metsades, 
mägedel jne. umbes 2 miili 3.00 m kohta. Osoon on suur hapenda
ja, loodeti 3t ta häwitab õhus bakte ere, kuid selleks on teda siiski 
liiga vNh. •

Samadel p"h list '1 ,kul osooni, tekib õhus w e s 1 n i к ü 1 i - 
h a p 3 n d (HpCp).mis on ka suur hapenda ja. Osooni ja V asiniküliha- 
pandi riibiminb chus näi tamad,9t õhk on puhas ,"rõdlemi si waba orgaani
listest oinstsb ja г ihre ob lüe 3 L .

6 h u r 1 k l n '3 ч i n e .
S ii s i h а • о г " (CO) - ti nruraas on lõhnata ,v?är^i ta,wnR-a mürgine 
gecs "NlisKhus tid 12 tede všga nNh ö53tusrejoonids .luruumida ssa 
TÕib tr sottuda onohulxukudeQt : hjudst,sütoga köauswatest triikpcu- 
dadst,kotkstst walgusunsgsasi torudest jne-Inimest sunwata wõib ju
ba 0,2 -0,3#- ,

Välisõhku riUopög au toraasi d , s . о. bansiinist tekkiv? wingu- 
gaas ja mäNdslist tohrlriw haisew akolsin,

Töstusilists sn bsue s leidub wä"wli shapendi t (SOp) ä mi tmasugussid 
süsi wo s ikuid jn :.

R о i s к a. t n e t ? ■ d. an 3 T i s p r otse said 31 ;; a ba n e W a d am on i а к, 1 e n duwa d 
raswhaprd , whilnrslwos nik,nookaptaan jne. miil issd on kõik haisewad gaasid .

Eluruumide fnurikkinemisst arwasi Darsonwa] i.t. ,et inimene eral
dab kehapinnalt ie kopsudest v;äl iahinnatawes õhus mürki a r t г о - 
p о t о к s i i n i,mis "hk rikub.lnd püüdsid sada watto ia süstisid 
loomadele,mli] a järele need higstusi® ja surid.Kui Lohman ja taland 
31 leidnud samn3 tingiuste juures mingisugust mürki,loomad kannata
sid ja surid taistal põhiust:l.

Hiliem "eichart arwas inimese raldawat wäsimnusa mürvi keno- 
t о к s 1 i n-i,kuid teised teadlased lükkasid ka selle teooria ümber.

Flügge on tulnud otsusele,st õhk rikineb kolmel põhjusel: 1. keha 
pinnal tekiwad haisewad. gaasid,miil issd mõjutawad hingamise keskust 
(hingamine jnxb pealiskaudsemaks). 2. niiskus ja 3. soojus,mille tõttu 
soojuse eraldamine organismist saab raskendatud ja sellega tekkib sooju- 
sepais,iris rikub organismi funktsioonide tasakaalu. Süsihapel pole seal
juures pea mingit tähtsusut, kuid st ta kaswab proportsionaalselt eel
mainitud õhlru rikkuwat3 faktori tcgo , sii s mõõdetakse teda,kui õhu riki- 
nemi s e indika я t ori t (näi ts ie t).

Süsihapet mõõdetakse Wolpert’i carhacidoma triga wõi täpsemalt 
Fettsnkoffer *i meetodi abil.Pudelisse,mil?e õnumahutus on teada,wala- 
takss mõõr]>tud hulk baariumhidroksüiidi teatud kontsentratsioonis .Pudeli 
loksutamisel ühineb õhus olw süsihape barriumhüdroksüüdiga , 
(Ba(OH)2 + CO2 = Fa603 + HpO ). Baariumkarbonaat (BaCO,) pois wess 
lohustum ja 5 cd -stub .Täjna tokse nüüd uuesti oblikhappaga baariumhüdrok- 
süid konisentratsioon,mis on nüüd wiiksom endisest-Konts tratsioonida 
vhs järele enne ja peale loksutamist mä*ratakssgi  süsihappe hulk. B

Peale eelmainitud, lementide leidub õhus õige palju tolmu."atsa. 
des, aasadel,mägedes on talmu kübemeid ühes eem umbes 500 -5000, linnades 
5000 - 45.0-30, koosoleku saalides 175,000 - 300.000 .‘aral on õhk täiesti 
puhas tolmust. Tolmu а 1<-чз i ikaks on passialiklt manpind,kuid leidub 
"Nlishs ka tolmukübemeid mis pärit söest, karwad :st, taim ^osakestest, 
riidkiududst ins . Töõstusli s te s keskustes leidub õhus sageli vas) 
metallide tolmu,nii raua, wa so, elawhõbeda, tine jn-э.,mis vKiwa töölis
tel esile kutsuda ka kroonilisi mürgistusi.

Peale tolmu on õhus paliu mikroorganisme ja nende soseid,millised 
sattuwed õhku ühes tolmuga maapinnalt,riietelt,nahalt,ini-neste ja 
loomade limahahknd lt,köhimise ja acwastamisa puhul sül j etilg-kestena.

Enamik ~hus liduatst mikroobidest on inimese trwisal3 kahju
tud, sa prof r did, k” id tui Painetesse sattudes wõw: d nad neid rikkuda . 
Sa profiitidena Bhu s leidub bac t. pr odigi osus, sara j na „halj L uus soont e 
os3id,pirmisesni jne. Pa togeensat bakteritena on õhus Leitud, tiisi

kuse batsill 3,mädanemist takitawaid staphy!ococce,siberiLotku io kangas- 
tustwa(tetenuse) batsillid e ossid .'Liii sõhus sinom Imik sinna sotti.- 
nnd mlti-oobj õust sureb k&i ruse, paikese kiirte ja und fr-rwr t $ toi mi.

tlmus". ruumides piisiwnd bslrtnrd kaus .i " l mi et? *■;.  . Suu s ,?.mr • 
imj,ai-sas 1- ktiti m psitsp3d bakterid.näit. d fti •' а, . .äktiti ,tif- 
luensa,meningiidishunuu ju kopsuti i 3.' ku es , sria ? : tek. L ; = pttusu-d 
kÖhimioO.". in asw г nis ;1 õhku,kus ?t?d v Niwa hiktts oiisiad :n9 b-L- 
j-ida mitu tindi jn teistel inimsta] sisse iingu*  Лз? tugti ijjsl -? asuda 
esile haigestumist. ,

Saarnast haiguse 3 winomi s wiisi kussutakso p 1 i s к n a lt ir u
saks ehk t i Igainfsktsl о о n i к s.

Mikroobide ar n Ahus määratakse kindlaks iirgmisalt: s ter . 1' - • 3- 
ritud Petri kanssidsse valatakse zelatiini ”~i egaari . Anoumi s e iirle 
jäetakse kausid teatud ajaks lahtisa! t õhu kätte .kaetakse siis kannaga

1 • 1 •- - -nA‛- 1-n-teme 2170 'Vqtra' enlent) wõi 20 - 22° C.
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ri temperatuurid vahe,peale kaha tuntud faktori : tamporatuuri ja õhu
rõhu, vool kolmandast faktorist : hu niislusst.Tormomestrit tempera - 
tuuride vaha on viimasoga teatavas proportsi oonis , s . о .mida kuivem on 
õhk,sada suurem on t°-de vahe ia vastupidi,mida niiskem on ehk,seda väi
ksem on t°-de vahe. Selle t~ttu on vimnlik temperatuurid) vahe järpi , 
arvestades ruiduci ka. t° ja õhu rõhku, väi laar va ta absoluutset niiskust . 
Selleks on ori.l’se^ valmid :

Sprunpi vai 9m hcnault vai im
n . •

= f - 2‘t-t)--- . »= fj - kP(t - tp .
а = absoluutne niiskus
fl~ molsimar lr e niiskus ni.iskp termomeetri (tp) 
t = kuiva termomeetri temperatuur ■ laoks 
t^= ni i ska ,f 11
P — hnrhupinn 
к = koeftsi nt

Pärks : Sprunmi w] yn annah tpsomad enmiA.

Kui psikrometr asub m^t-iise ain] kromu aar ühel is samal kohal , 
siis tekkib vee auramisest niiske tormoma tri ümbruses niiskem keskkond, 
kui seda on rumis olev uuritav Fhk.?t soAo ei luhtuks,peab aparaati * 
m tv 1 s e aia1 -tsu tan . tsu tomin vih toima mitmesumse intnsiiv- 
susasa is uurimise tn]mused v~ivad soet~ttu kõikuda, "t sarnast suhi-k- 
tiivsat elementi uurimisst krve]Ande,piiitaks Fhu vahelausele aparaa
di ümbruses anda konstantset "’~~tu, s ell eks tehakse lärmist : aparaat 
hoitakse nööri abil nii koncl, termomeetrite aleh-hdeme täidetud 
otsad k-est 0,5 m konms] nstsoksid la ~~ts’itnt?kse apa-anti 80 korda 
minu tis .

Assmann ' i a s p i г о p s ü к г о m о e t e i» koosneb na
gu Ausust i psikrom?tnpi nhst termomeetrist : niiskest ja kuivast , 
tilised on kinnitatud me'ellist rasristikku . Aparr '-di külve on konstrui- 

tud õhuvahetuse s3ndldis,hspi untor.Ta-mom: trit peal asub üleske ira
tava vedru abil käimopandav propell er, mi s läbi termomeetreid ümbritseva
te torud) ~hku aspiraerib.S3 . g on kindustatud automaa tn; ja ühtlane 
~huvaheldus .Termomeetrite temperatuuride vahe irci saab ilaltoodud va- 
lerite ab‘l arvutada absoluutset niiskust.

Koppe luukshügroskoop 
osaks on juuks,mis kinnitatud aparacdi ülemise 
ots teeb aparaadi alumises osas asetseva v~lli

te] '
aprra'di tundlikuks 
ki 1c, juukse vaba

. , - mher paar ringi ja lõpeb
metallkuulikesega,mis iukse pingul hoiab.Juuks on rasvast vabastatud
ja S3g8 h'^vroskoohiliseks tehtud , s . о . t ima niiskuse sisaldaks muutub 
üheskeskkonna niiskuse muutumisega.Niiskusega muutub juuks pikemaks ja 
kuulikon) a1 lapoole . õnn Vse pikenemise v^i lihnami segn pöörleb ka
võll ia selle kilm? kinnitatud osut näitab vastakal skaalal õhu relatiiv
set niiskust .Skaal ai leiduvad katseliselt kindlakstehtud kohtadel rala- 
ti i VS 2 ni protsendid,5-100 . Iga mõõtmise eel kontrollitakse apa
raati . Selleks on aparaadi juures merlign kaetud гачт ja kaas,mis apa
raadi pealt ja tagant suleb .Kentrollimi seks niisutatakse mari woga,ase- 
tatakse oma kohale aparaadi tahe ia suletakse aparaat kaanega.Seega on 
aparaadi sisemus ühes niiske maril va wiilisõhust eraldatud .Niiskus mar- 

hakkab aurama ja täidab aparaadi wiims wõimalusani,s.t. seal te- 
käesolwa temperatuuri laoks maksimaalne niiskus.Siis peab aparaat 
^absoluutne niiskust näitama (nbsoluubne niiskus = maksimaalne nii/

li st 
kib 
100^ 
kus;

maksimaalne niiskus X 100 100).
Kui näitaja 100/ peal ei ole,siis tuleb ta sinna seadida, pöörates wõt- 

mega ülemist telge,mille ümber luus on keeratud,ühele wõi taissl poole. 
Peale kontrollimist eemaldatakse kaes ja raam ühes marliga,oodatakse kuni 
näitaja mingisugusel arwul püsima iäibja loetakse otsekohe sealt ra- 
latiiwn3 niiskus protsentides.

. Hügro graaf. See on niiskusa seisude automaatseks, pikema- 
ajal seks graafiliseks regi stre erimi s ks . Nõel kirjutab va s tewale pabe
rile ühe nädalelisad niiskuse kõikumised.

Tuul . ~ Tuul on õhuliikumine looduses ."iksomaulatus з va tuul
te tekkimise phisks on nitmsugun õhu temperatuur eripaikad.es man- 
pinnal. Laiemaule toslikkud in suuraiulisto tuult) tekitajaks on õhu- 
r~he nhod macalrõhkonra , chumiinimumi ehk tsiklooni ia к^гг er^hkkonna, 
õhumaksimumi ehk antitsiiklooni mahl.

Tuult : tumewust mõdetak : n em ome e tr i vr- ja märgitaks: Peaufordi 
pallid era. -4 detakse wa1 ke ’ ild'1 pullndeqe,kid see me :tod pole kui-

eripaikad.es


stmad .Tuult*)

ild‛i m/s3k
pulgad

km/1 Rsuf ord1 i 
pali id.

. tuule ni ntus

_~ — •••• — •— — •- — — — - — — — — — — — ... ... — „ — . — .
0-1 0 ■■ 3 0 0 tun 1 ■: иa i кus 0. tj 1 э w a i ku з
1-2 1 3,6 1 1. к э г а э Bhuw о о 1, sui t s

tou. s -eb ps а а э gupi1 в tl
, - iilospool

2 2 7/2 Q к im tuuli L.koy^.) tw-1, tajutav.
2-3 3 10, -3 nõ te v.iu.l:liigutab lipukesi,ka

puud3 1 ehti.
3 4 14,4 «V

3 - 4 5 18.0 r shm3 so kiiruse tuul
4 6 21,3 4 4.mõõdukas tuuJ :ajab lipukesi sir-

c - j к s, 1 i 1 <zu t n b о к s а к э s i .
4-5 7 25,2

5 8 28,8 5 5.värske tuul
5-6 9 32, 4

6 10 36 0 6 6 . к г tu ul: и 1 ub ma j a nurk а d э 1,1 i i -
gutab suuremaid oksi .

6-7 12 43,2
7 14 50, 4 7 7.karri tu] :liirutob nurrumate

puude tüw isid, tkitab hhuhar j aga
7-8 16 57, 6 1in eid .

8 20 72,0 8 8 . tormi . e tuul: liiputab puutüve-
sid, tuki stab vostu tuult kõndimist

- ' 21 7 »5 q 1. tormi :k rged a s iad . ka tuskiwid
-• 24 86.4 lii rutatakse о- a asemeit
- 30 108 10 10.täistorm:p”ud paisatakse ümber.
- 40 144/ 11 J j ..ränktorm,maru.)raskemat laadi

• 1 õhkuv!13 ta g a j äi • j od .
- 50 ? 80 12 j 2 .. orkaan, ra ju: laa s tavad taga j är j 9

Tuul 5i.ib otsselt 0001 sunmnlt inimkeha soojuse ja niisksa ära- 
andmisel-e'.Sooj adel ilmadel mõMub tuul siliibi wiinskandaun t, külmad. i, 
niisk)tel ilmadal ar soodustab lilp.sjt kiha soojusa äraandmist Пепо, 
inimn w~ib korgsti küjmotude j • häires tuda .

Tuul mi '1 s^ob lr-inllkantud . ki ' posti saqomini segatud vi hõron- 
datud kohiliku gaasid, wostikud haisud, suspanda riwad ainod jn.

ILMASTIK -TA KLIIMA.

Suurt mõiu inimsa te "wj . se1 3 aiypldawad ilmastik ja kliima.
Kliimat isioomustoec atmosfäärilise õhu fiiiisikn]isad omadusd:tomp- 

r a tuur, nii skus , soo ius , õhurõhk, tuled inNad omndos d muntuvnd piksna 
aia iooksul , anstam ' о ok su 1 . C h з 1 anstenial wrFiornA ] imasti 1' sad tinci. 
mused palju soodsamad olla,ku: tisal a jal .hõp ;0 haigusi möllawad ainult 
teatud о з s tas э p9d 31 . un samuti hacusi,mis tilwed ainult tabud kliimas 
ette.

Kõrre tmparatun ja paikese kiirte rin" niiskuse tarajärjal luhtub 
troopikamail riu; sagedasti soojus n0b: nd sl , r;lk sopist t .kuna noil 
naod on wõrdlmi si haruldased.

lelarris,diisentris,unotFbl i.t. tulanad o r t-- roopiknmai 1. Samuti on 
siin ks katku 5 kool re alckohed . Tiisikus lvio seal kilromlnl, surm 
tuleb lühame aia iooksul. Huul Lo ol kombel paran vad st hanwad troo
pikamail kiironini,s-llls mõjub kaasa arw tawasu hele päikese rmlRus.

Külmade j® polprmsndo kliima on soodsam ,: ralaaria,kool era unstöhi 
puuduad siin tliisti.Klimestilistist hoipustst wRiks siin nimetada 
si lmehnigusi ,midr- tekitab lum is iä ' säbndemina • а . ssc ida: 0. kiilm- 
mise iuhud.lt piikosi vNhs,pertnoac ar‘. heewnd wÄca wvisalt.

Parajas kliimas pumduvoe heimsd,mis csinow d sageda oli ei о pika- 
mail ehk kui esinevad L iз ainult üiksiku 1 burwd iphud

Samuti kui kliima anodustph iiksikid k-ul rvs.- ,ni ’ inb,lei üldine 
ilma stik. Pai jud. haimuse sinowe ’ ■ nst • cnc . jäi ei e. au.1 ^1й."з"1' th- 
helapanre ohu bakterite hulka aaste qade jinl,siis : ima,30 

talwel - baktre wäh . ' kawadel - pai ju
suwal - wra1 enam. siizisol - jälle wihem.

Serlak,letriA,iftoria.kRhtifus on pnasjalilli sigisss3d haigused. 
Tähniline soetõbi la kordum soetõbi ml] talvnl in varakawac ei, koo
lera suvi ei jne .

Suwl on surevus laste hulg.ns noliu suurem, seda soodustab suvesoojus. 
Iseäranis suur neil mall,mis marst knom1,sast np2 lähedus ishendnb 

suwe polawust.

iuhud.lt


1 ?
TarwishuiRlisesl sslsukohest asdalua hui,'i tau mid m.a -pind i>ma 

iNrgmist» omaduste poolest: -------- - - -
1. fj’sikalisa” omadusd 3. phiwesi .
2. keemi li gea oma õusod . 4. maapinna mikrooycanismid.

F ii 3 i k а 1 isad о 8 d u s э ö. Poalmins maapinna kiht 
sisaldab cnam nPi wäham o psanil 1 si osa sid , mNdansnaid looma ja taim 
jänusaid (hunms t) =

■ ‘u] 1 apinna omadused 039 n3waR lihtsail t ma mahaanilisst ahitusast:
terade iämednsost,pooriwolnumiat,endest opkord pormsabilitt,we- 
patsita з t, a b s оrpUsiооn .

T а л- а d ingatekse nondo lNcimedn iinela:

Osaksi mi79 lbizt 110 0,05 kutsi eaks э tolmks.LRimjct unri tak
so Knopi s-ols hil.Retnls s~dlad 7,4,2,1 ia 0,3 •m lAbmõaduca au- 
kudege ja 7 all., ъакз. > libi nands selace wiihamalt 500 g kuiwatotud mulda. 
S~ela reputaks n.. kou ■ ■ s guni iiksilntolt selndel t enan ndani läbi ai 
Jäh la kaalutaks siis ilsilut:1> sõolads] a iä'nud mul.) osisan.

P oor i W о 1 ц u m.lksikud tarad,mis moodstavan -aspinne, oi ole 
svrutud ükstais2 astu »'itta tieliklt.waio nad iätawad üksikut э tora- 
kus i-j .;h?l'3 we h ■; ruu i - роогэ. idi peenem on liimis, sõda väiksemad on 
mulla poorid ia ;з0н »':;iksom on napoinna õhu ia vodliku i äbilaskwus, 
s2da suure" on mulJaosiste iildpinra suhu mul)omassico ia sõda suurem 
on mUl]e shcoptsiooni v3 Im i„ pa n sid , a urn d ; ha i su i ned la lahustatud 
anonsaaniliss4 ia orrannilis.® ained).
, 1 ос n wo lmmi (Pv) mMomisnks W^etaks-) 50 1 cem m*Rusi  linder wc isa
i.a 91ntak3o wette t.uer.ud maht (P) kuivatatud in kolkutombitnd mulda. 
*'*0ekiht  tusb (kiki 13 - P. ) .

.... _ pooriwolum В - B
wllavolunm(ihos pooridega) - " В X 100%

Haide:Kuiwn mulla maht 100 eem ."onkiht silindris tõusis 560 peale.,see — 
Fa uil. l tous SO cpm.Poor© sr$rra 100 eem mullas 40 pcm.

P = 40 v100 - G0
V 100 X 100 =------ 100----- X 1001 = 40% .

Kui mulla lõimis on ühtlane, siis pooriwoluum on umbes 38%. Poori woluum 
on wäikssm niisuguses mullas,kus suuremate osiste wohedjon täidetud 
pe ^nemata osistega .P - oi u 1rihi 1 э з я i : а j du s oimab pocr wvolunmi st.

"anpinne p о 7 m о a b 1 1 i L ': e t , s.o. wpinra õhu. 1hbi- 
lasknus, olen,. Ъ poorile oumset,hmFruwisost,lbikidewa tee lo00lduc- 
test.'Jhu -joilus . "iksm,mida niiskem on rr.uld, sos + poorid
on sel puhul tni tunud ."l wäikssm on ponmeabilitest,kui poojid-s
O.W"35i on seal külmrnu^ o71us (iii).

dhpinne чг e -e j< a p a t s 1 t • et (Ka , v e 11 si duw wFim.
anpinna tsi te 0 i uurimiseks wstaksinmhos 100 г mulda-traet-

PPhieee ‘ 'л " ~ nC ~." tombitnhes im i; kaalutakse siis plkk- 
s^tinder ih3s oma sisnns (K r. ••• i ) . i ] ek’'.. 1 ’ i ndor satatekse laia klans
silindrisse ia bjictehs s>n kuni nckksi lindri iiironi .w eega .Kui muld

"1! ” ' ■ 1 me ■ . —n is lastaks >
nlearune vesi wNl-icti Lrun ning kanlntsbs siis (K gr).

. . K Xaapipnn "2np1si.e9t - .. ...... ...-------------- X 100.
pl ik''silinri maht

aapinnn а о s о r.D t s i о о n.. l‛ag müld seob weotilgakesi, 
.b30^ -;a V?auru ja teisi aura nina g aso.'ullq ahsqrptsioctil

Pohjen2b ka seedet maapinda maetud winowad ained i riku õhku oma 
hai surra # se g г hais saab obsorpsoritd pulla poolt.

Terwi shoili s3 tähtsuse o-nb -rs pind kr- sol1 et^ttu^t ta hoiab kinni 
mehaaniliselt mitte üksi y303likuc sust ende 1iwaid aineid, waid ka wede- 

1 kus lahustinus orgaanilisi i<■ anorseniisi 'hendeiä (alkaloidid 
veri ,walkain d ins). ■ " . \

Keem 1 1 i s -o d о sm э d u s e d . *Tulln poorides leiduw 
2...^ koostis ?lt on wälispina .. ihuss pea sama sugune, kui atmos- 
iv-Tiline «hk Süeayama] on intista kanmilista protsesside



taga järjeI ,herniku hulk vähan in-id, kuna Cog hulk kasvanud .Isotranig päj. 
iu on C02 hunusrikkas mullas.Ka teisi peas leidub manpinnas , mig tek 
kivad T]Ta^UI? ' 1 sProts asside t# nriär j )l,naiTu va vilvasinik (H,S) , ammon: - 
aak ) in mitm?S1g1e süsi vesikud.Raasid) hulk on siiski ,Чрз vHlke 
S3st na8 annavad mul laol luste va ühendeid. ^np<™-8s i31<h].m пцакид 
kaevab sign vus na ,nil on umbs nHia -eetri sicovusal ^hk küllastatud 
ve auruga . " u

duseloekunn os”’^slPhustuv^d/<hend)i^ r“hiltt mattuvad. *-~ned  ühendid hnlvendavod p hjave headust,kui neid vette sattub svurmal hulvalaapinns tühtsaks omaduseks on tame enesepuhastamise ~im : onpe. 
rilised ained lemunz"ed seal mikroobide ja -1 tmosurusta kosrilista py0-

. sattub '8b>a suuril hulgal or-
enpinna nes pnhestn tamurid nondaea 
inid r-.'b 1 Ohustamatuks v~l nende min- 

ei teel .See surm st maapinda nimetatakse rgo- 
■ mis imbub läbi senise maapinna põhiava

slehnstnvsid,ihindie p‘hi
1 Phiav2 headust,kui nai 
tähtsaks oma Ansaks on tamo

tsesside t~ttu ai gainaiks . 
gaenilisi ainid,siis ei t

Fui а^э maspinda

enam toim? la osa or^ap^i ] i si 
ralisatsioon iääb sismo pool 
statud maapinnaks in pinravs 
kihtidesse,reostab ka viimase

Aotoumnpvhridiponnolmtismnspinnspoorgg82pahnamsztnqwagavghind- 
moapinna ia :'"6 paatume vokindlt iihtid, ra„i inmõdnstnwuaselb V33 Г o, alnlisas liikmisas,tn 1001. m v‘ina0t Kk"S112 lnngus2 suunns.Phinvo voolun t-r-Hs, shoeimen9j,"hti 
olia pinnav vooludegs ,samli voolavad p«h^v3jd hoopis 41--3n-8d 
kui sõda to-v-d pinnovad.F*hiv  vooluliirus on vernäskiinosumuunns 

kirde] kiht -oaplnna] avaneb tulevad 
""" > Vi ißnad näo] .PRhis ve i kanm:. 

ma-pinna krilisost koostis ist,mille läbi

0,1 - 1,5 ™. selmndis.So] kus
ka p~hiava)d nähtsvel allikst,jiryia 
lisad omcdused on sõltuvad
ta voolab.

Maapinna k r lk0 r ” ' 1 lidub maapinnas
on midnrilrud - snrrotfl«die.ai'13 tühtsakapi™^plhn • °Га "*  1 и 3 "■'"1d h" r nduvha,sus. -22’ ' - ", PE 5 8 ’ rosend lagunevad rasvhapateksnead omakorda 3a- spidiss] ho^nduMsU maaks 1a st1sJ 

.näiteks alol-ngthapp38sBnlEEraradukastiqgppoponlank,m1s harendub 

inimospgPlonmdoma1cn96r1n222 *т™:

sattuda kas 3H? otsa MBnpinnsitna-P pinns’iedopknsggstunintmorganismi 
sib,r k?tŽuAha^tuskrn^p%“!,”^a^^tLra“ ”'1” mvinida laiduda nand- osid.NimAt,i,,r; J?„"d ie «та-snamtraanl. batsill, ущ kousolivimi"tohe pt'eld« m9-pinnausponsntis tingimustes

' e 4' e l r- n -sm r-, _ _ -3 . _ .. L e

suurel hulpal ."nn 
ülesandeks on mee 
vesi kud 1 a £гц n e va d 
gliitseri iniks in

Shso-tR, TTwTTTT ^^^^^hvt^ve (Aisrtee- 

mass in 1oo^kentoparasii'tidTunfld°4i Pnslde ^rntedelnl-

(6so-18 1u-r10010,8),01;3 minebeontstong (onpirakokrp,le 8.01k”e14

ria) in k 
maapinna] ■ 

Peal-
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Inimasulet 'S 'r~l nende
gal tervishoiul i s ;1 t ]nitmatut võtt. Iva 
umb as 100 lii tri4

1 innev mi . Peal ■ koommat laiavad rohket to nri tami st ioomivona 
pinnaveed (1 ~ 0 , i ipvad t o i < d ti i ''i d , kra ri • , u r-ud j . Pnno v 1 d sisal dc -
vad üldiselt viham minaranlainaid kui nhiova,lubinihanita väh6- 
ma sisalduse t~ttu on ne ynhme^äd ; pjmunvutes 1 idnh г ma enamasti 
rohkesti p] nktoni ,hõl invaid sinnic in bakter e . Pinn''vo ed alluvad hõlp
sasti Fhutmppraturi jn muude väliste tprit mõjutvsilэ.Pinnaveed 
or reostuse st 7 hr- ksltstid kui pPhioved,sopiirnst sooitatoks3-
gi vavirkida hitomiss] listada põhjavett.

*,iner а1 veed on loomul i Ind ie nstlikuA j; sls^dr vd 
suu' эта 1 hulani i tm 3 S1 c s •> ’ 0 min aran 1 soola s J d, nad tulaved 
arvesse ravivahend ins .

Toopiap kohta or p'"s t" t- tud ;; ■ y em p e ; a tervishoiulised puuded •

Üldnõudd ü.vesi ei tohi sisnleada tervisele kahiulilke aineid.
2.Peab kaitstud olemn srmitaarsm mõttes kahtlaste ainete 

sissetungimise st.

7 S2/d‘9 olm2 vnialikul hul- 
lapiku kohta tulb arstada

li mitmekordslt ii] )tada , nam 
linnada arvud st .kus m’n.s "
koht" tuleb.Sellest rast -IPtab inimen

!<U rf y~lh gnlj
S2s2]nu0 paljud; Art.-^jkb .ue-rnTfrmH.aa

1 ) 1 000 11 ' tri ratt mans inimse

na siss

otstervoiks
unustada ai

in. 
t oh 1

2 1 Ü tri t , il ; 1 ;>;'nu 
momi s 1 -s , 1 inr П d 3 s

Pp’i’rf iooksul sööri j oopi-
V32 hulk 1 hJh posemisols,puhastami-

tui t
tööstuslisiks 
e suplusaks lav । ’ ■ du s i

9 009S?is on vice m1ut v, oi an d m s )ü u st ,ül 1 1 sed
ain d maapinnast või minJt-tta :r- ttode 1 ~t —•■d , Lue ge s ] i anv" v ,ti " • 
ei koosna kunari ainult HgO-st i ' ■Xl>' va ■ - ' ' ' 3 1. ’ 11 <» l + • 1 Л1к m ’/ - e i, Д
dostillitud väsi) ai ola iooci-Vs j< 1 -m rikki .

”eteuür.v asi । o‘ P ks ' im':!"! taks snd m-jt j. ( ihm , rohe , l urni ) niel 
maapinnale lencovnt vett is t is Idnb Nhsol huloal -itmsucussia 
muid ainid p al Ha0 . a Ve< -• 'Г'”' ’ si я-l sal dü havilikult Nhue noymnclsolt 
leiduvaid gans f Op ,N , COo ) , pr" e s]1 l/—mestiküh-yeid (1 H- . 203,1205) < 
vi s oselt Phku tekkivad 7hu31 ktri kansnhil (pikne), osalt arrn mnarinnolt 
õhku tõused koos mõnd , ud paesidap (30^ , Cl , CHOH, 03 , H202 11 ;). 
^eteoorvas1 * * hoopb v 1 nessse hus hflinrnie rorpskulas nse d ala- 
mnte,nam tolmu, sui tsu,n~e pertikloid,brkta: in. r oi pool,kus muud 
vett saadsvol poi ' toyvit taks vihmnortt kn i oogiv an • ,kusjuures teda 
kocutaks suurtesse tsüte' ni ssn. oi olnds c sustotoks vihmavett 
oms pehmuse tttu pealiselt osuma.Kui m um-- T ■ ve 4 s 1 ü ub suulamal 
hulgal iila 1 ma initud ■ ' i< 1' "■ alrten , sü s 1 xh h t к )т u >svi roiskuma.

PPinvasj ЛТтл - s 1/" mtpoomost ami h ij]1 irn, 1/3 voolab leh- 
tistosse vkomidsse 1 1/3 i ub maa sisse.liimon osa moodustabki
p~h 1 я vo о . PRh 111 s 1 všib iif.u ta näol manpinnsl ilmuda v'i toda tuu
akse k; vnda k' udu ma 'Tinr'1! : ,]<• s vxh me st või suur n 3t spomisst, 
pealmisest v^i sü' vemni st pPhinv kihtidsst.PBhiva üamiJIne koos
seis oimab maskihtida koossisust,millast ta 1 'bi im h (Talas sunt 
aqusa,qunlis trrs,rer 2uam fluunt) .Tihtsamot ks iihnditks on põhjn- 
veas kr 1. tsiuri e siumi ,kl oori , rau1*, vjiv] i 1' menmanni ihandi , 
pa 19 selle vib vees liduda humiinainid (niit.soompas),orgeenili- 
si aineid , sü s mitmosimsi T ostu spinni d , al -1 oom э , hakt v 3 jne.

Mrvsi. rorsi ome 
tule .

suure soolsuse tõttu joorivoona arvesse 1

vn’htmal v~i 
posmi sa] t
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З.РоеЪ oleme vHrw’sete, solPe ,ei tohi olla sopane ora sisaldada 
sadet,peab olema karastava temporstuurica di tohi maltsada 
vastikult ga omada halba l~hna.

4 .,ratt peab olome küllaldasel hulgal olanikkude tarvote rahul- 
damjs eks .

Fijjsika] 1 sed niuded : 1. Tomperstvur 5-15°, 2 . viirvu s ' ta , 3 • s >1^3,4 , i se- 
äralis msits i- 1 hna ta , 5 .ei tohi sisaldada aadet Q^a hõljuvaid 
ainoid.

Bioloociliso nPudod •- •
3 .vasi 91 tohi sisaldada pamsll ta nnd mune (protozoosid, 

sooltnupilisi Ine).
2 .tl tohi sisa]ende hnicusttkitntnid baktar,i stiraniE k~hu - 

so it~v3 (h.tvphi ahdom . ) , k3hu tre (h .d^rg in t eri а -) 1a koolora 
(h.cholnsa asiatia^s) tkltrini/.

3 .Koiitl1t~r ' vjiksoim vohnlk,mis ennnh post1s3 tulemusu 
bant.coli sisalduse kohta,niit.iikmnnni Viril)) m1tte alla 
50-100 com.

4 . "ikroohi -o arv icual'i normida larvri mitta ila 10 000 1 ccm 
v3)S.5^hgn i Inelise normid fye1 ”wlh h)Sß veos olla 100 
mikroohi 1 Gcm.

Koemllised :
l .v)s  ei tohi sisaidadn tonvise] kr.' iulikka mte1la ( 0ц, pb, 

-s ina) es mid к h i, 11 kka kamilisi iihand1d.
*

2 . teektsioon nutrerlna ri nnpolt lahelin ( p4 7,07 - 7,4), 
3,»Kuiva jäiski 105° C i .kuri 500-600 g 1 111tris,
4 .Karedus Sakse kraodidas ( 1 kraad s 10 me Cs0 ) kuni 20°, 

4esi karedus err 11: 6° on pohm,8-15° keskmis 9] t kara, üle 
15° Tig3 kora vesi.

5 .Kaltsiumi (C0) js m . wislu-i (’d0) mitt 3 01) 130-200 mg,
6 .larn 9 siumi (■ r0) mitt :'l ) 40-50 аст 1 liitri«#
7 . Sa lp eo tri sh" rendi t (NpOy) 0
8 .Salpe» terh p endi1 (КоОгЛ mltfc3 01 ) 30-40 mg 1 liitris,
у .a)Ammonis к (N43) VUid - 0,05 ” '

h)Llhminoid nmonisek 0
10 . VK.V431 hr. P nA (SO.) mitte "lm 80 " ”
11 . 1a u0h n p ne (T‘ ЭоО») - sooitntr pr. v vaha si.,
12 .Kloori ('1 ) tähtsus oi n9h 817 st te on ^in.mal «it vr1 

loomelist pir i to] n, vi me st ai  oht olla,*
13 .TJap ndums Kubl-Tiempnni Vb ;1з ( 0q tarvidus millirpemmiNes 

ormnsnislist cinat hop nAami s eks) 2-1 ng 1 liitris#

V 3 о T а V а r u s t э m 1 п э , к и o v n 4 1 а v э э ■
ч К г 1 d ,

lanikkuda v9ca ’тг' ru s t s eks ehitataks) kas siis Ivo alumefe 
v~i vähema mr;'od.3 riihmn inoks eri vStmisioht v^t VI? i ) ohitate. 
ksa värcid,is psthde v~tv C suuri*''  J dki яsula i A , ri 1 s1m9s0
kui teisel inhu] lei ed + r”i t nis t nii phis - kui k' pinnavesi, 

- l lsik’or stu s e puhul Ttakse vett :
1 . Mad ai r i :> kohol kaevatud rurmst,see oleks rrf mi tl 1 irsim kao  

vu tir p. Au r-nf et anne pea knaci torvishotule»lt rahpld v<: t vatt, 
kuna nad h’lpsasti rostuvad.

*

2 . Bake tv vi ka 10 viivad anAn rahuldavat vett,kui n mdhi te- 
vise iuures sildas on p-etud tntnd nmide d.Fakatoen knv rekked 
3hk salved peavad olema võimalikult tihedad,ot nad pjal-istst mae. 
kihtidest imbuvat vett sisse ei 1 s )ks,soovitav on re kbvd Umbpi - 
tseda yilindl svlst isolrkihinn.So1id p vad ulatume ui 3 «гпи  
pinna (sisskukkumis? oht) ir puen lv tud olema kindl kannga. 
Kaev imbrns ponb 1 n supus ).st ostisast puhtana hoitama.

*



- 12 -

hi s t
nama s tl

и» \ <Vmd ,t01tn’mrl Plekisest (esimesest) p‘,i,,9 _-is mnikore mnarinnala vara läh^nj nsetsnh,si1s ei anna nad 
_ nshn]deyet vatt ia võivad hõlpsasti r9ostide . dГ' sts "j

• PumpkeemAi toomiseks siin pumpa tarvitatakse Леэ^1п^^1 

on =ип r 2
lisis parmsi ai oma. -v , x "1 1ОЧ9Т7 eri-

et ve maapinnal 
kaevust on h~lps

4.P„nr^avn^ (Portoni, Ima-m1a) -~;--A-a ,, .
kida suurampist siipavusist,sicevamatest eShtomVMU... r'', ~pavus fustn sodad- -eetrit-!ni s”„r„a s' -
’8?H “Its" noitrot-t «tt 1a »e»pÄra«t tuleb nild aiH^Wa^a' ketepa ia pumpknamdost. • - i. лп ii.'ist ara ra-

vaekihtidast, kui A
sst kaon

6. Ali
w>11a voolob
A.Lainlt üv

3UFV? ni 1
siipavematst phia-

пэ on ai to y vi t s sucuci olla .K
rivsist mnalihtidest i kui allika 1 
tud on, siis annavad see siirused 0lliv 
vad allikad is3ci vga helba vett'nn

7 . Üksikvanu stomi s ai tulevaa , 
ru oiad,i~ed la ilrvid (näit.Peipsi 
enamasti kaitstud reostamise eest ia 
veda vatt tervishoiuliselt kehtlesek

< 2,158 si rjati idaal-
Ulk- vsi tu 13b hästi filt

nvassa lnhtiseP vlropud,na- 
'r),kuid need veekogud ai ole
2nöst tuleb i7md 
pidn da.

iär-

1”1 Я3St

, 9 ’t n 1 2. L d vousteernd veera kes sij s iksilid meiu ,
8 ' ’ ■ ' * —h S ' i komu n su le t. Vee vN r rl A t' vrad vee kättesaadava — 

msks ia värkida vett on hõlpus kontrol lida. Vee varkid ) inoks v~e- 
taks9 ,t Ift's siis sllikaist (Tartus e)+siallikeist),purajiu - 
dest ( :i ] if ndi s) , i ör‘ st. (Tallinn iloist 1«vv.gt) «Ri iRest (Mar_ 
vr linn Farvn i?39t),

_ ^oh õlised i e к з s к n u h a s t u s e a,bi- 
n ' u d . Kuno kippänest Olev vesi v4b omn kemilist,fifsikaliste 
in bsktenioloogili ste omednsta poolest kohtlen v~t halb olla 1a 
mitm surusaid Ao imsi eda siknrda , sü s osutub neil inhtude va Valikuks 
vee puhestewin? erre tarvitamist.Kohalikkudest pnhe s-usahinudast 
ViKs msinida iooriveo keetmist ie filtri-ist lahi Chamhar1 end * 1

12370 i v^i Pnvr’i filtri, nende filtrite kesitnmin nõuab ara
tud oskust titomin 3i 013 uhtIan3 nlno> i suuda

Kuini kiinlt toetada , де pirs st ei ole md 1 evi nd.Kslnhe sts 3 
ahin-iisid en stete i(S3 ainult suuremata veevärkide tms siin tulo- 
Vü ar3ss itmet smt-:)-i filtrid,eritleme : Inelts-jr-p1g,e 
Prantsuse fi 1+naid -rTi 1-nesid. ' .
_ nei82 ült-id.^id nimtotoleo va paelesiks Hivafll treiks. 
-nrlis?.filtnid On ^frrmiselt : КЧгэ alumiseks kihiks on
Põllukivide kiht, selle род] 4r-60 31 paksune kiht kivikesi .miil 3 
suurus.kõinuh rntera suurusest kuri väikese õuna suurus eri , siis 
tuleb 3-1 m paksune nltnesu^se ilmadnsena kruusa kiht la l~puks 
kuni 1 m paksune peane liiva (t3ral^bi«*>~~t  1/3 - 1 mm) kiht Filtri 
Kogupnksus on kuni 2 m.Knii filter koosneb mitmesurust-pi-m, _ 
dusespkruusgst_in.liivest,ei 013 Hlv sllski esimese l^rau tihtsu- 
S28.filtri töötamisl,vcid tahtis on filtri nis1 filtri pinnale 
tekkivorcozniliststointost,veboktritist in’ koosnev nn 610
-90.:. fS1 i SUuAa kinniridndn k~ikl bakteri,bloloo- 

ст'" °™ ä'3 sw,rt ad- ja absorbtsiooni võimet suudab kir- 
ninida de,,.? / ^'V^-^'^^.b^rest.lrrlise rllt-

-I 2 . / / -'r 5 j ■- u 3 • s ilt 100 m--iig3 tunnikiirusana ,nii et
L fÄtt T er,nnh v'5tt 2,4 mS.Aerüse f i ] tri-i skl 1r_
Se t-ttu peab suuremates veevärkides olema suurepinnalis3d filtrid 

. a \ T. ' 3.r. ‘ L ° ' Towa11 ' 1 ) f i 1 t r 1 d töötavad um-3s 50korda kiiremini kui Inr^se filtri q n 31-h=e. e :1 . „Г; ou" 1 *■  1 . s.o.u eS p m-lisa tunnkiruse- 

om' d ) 3

s
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ga,neid nimetataks9gi Ameerika kiirfiltriteks .Ameerika filtrid kuju
tavad enesest 4,5-6 m diametrics ja 4 kõrsusaga raud või puure - 
servuaare,mis on täidetud ühtlaselt kruusaga,Ka siin ei lange kurna- 
peatähtsus kruusakihile , vaid kilele mida tekitatakse kunstlikult ; 
kile teki temi seks tarvitatakse koaculandina almiiniumsulfaati . Alu- 
miiniumsulfast annah kaltsiuhikarbonaadira kolloidaalse alumiinium- 
hüdroksüiidi,milline filtri pinnale langed )s moodustabki filtri va 
kile,ühtlasi tõmmates kaasa vees hõljuvad ained.

Alg(S04) + 3 Cn1HCO3)2 + 3 H20 = Al2(04)6 + 3 CaS04 + 3 C02

Kuna Ameerik0 kiirfiltrid töötavad 50 korda . ki iremini kui Ing
lise filtrid, sü s v~tavad nad o^a alla 50 korda vähema man-ala.

Prantsuse filtrid. l.Puech Chabal'i filter
' koosneb mitmest üksikfil tüst,kusiuvres vesi esialgu läheb läbi ko

reda kruusaga täidetud filtri,siis läbi teiste filtri te, mis täide
tud kord korralt peeneneva liivaga,filtri tav vesi langeb ühelt filt
rilt teisele kaskaadidena, see juures puutub vesi hästishuca kokku.

2.Miquel ia Mouche^ võtsid tarvitusele filtri kus puhastatavat
ve 11 lastakse liivfiltri pi nn а 1 e vi hmana (f i 11 re n on submerg ) .See 
filter on täidetud 1,3 m paksuse liivakihiga,liivaterade läbim*st  
0,5-1,5 mm.Filter tö>tab 2-4 korda kiiremini kui Inglise filter.

Mõnikord ei anna filtrid, siiski mitte küllaldaselt puhastatud 
vett,siis tarvitatakse filtritud vee leplikuks desinfitseerimiseks

..-kloori (Cl) - 1 me liitri vre kohta - v~i osooni (OÜ või ultra - 
violetseid kiiri. 3

, V e e kaudu edasiantavad n а' к к u s - 
haigused .Kui ioorivsi on infitseeritud häire inimose vil- 
iaheidet?Ra või muul viisil.siis v-ib vee kaudu ade sikanduda ter
ve rida nakkushaigusi,nagu koolera (cholo-a osiatics),kRhusostSbi 
(t’phus abdominalis) m herrmini kõhutõhi (dvsen teri a), paratiü - 
fus (paratrphns) nine m~ned mitte täielikult silitatud kõhulahti
susega seotud sool tshaigu s d .Kui ülalmainitud haiguste tekita lad 
on sattunud veevärkide vette,siis võivad tekkida nr plehvatusepi - 
deemiad,kus korraga haipustubb suur hulk inimesi,kes seda vett on 
tarvitanud.

Ülalmainitud heicusta teki tn laid pisilasi on v~imallk ainult 
harukordselt vees leida ie sedastada,зээрхтst püütakse kahtlastes 
joogi vetes kindlaks määrata kolibakteri (bactarium coli) olemas, 
olu,kuna Mqi ibakteri kui indikaatori oi ema soiu ’ ve e s näitab,et vesi 
on reostatud väljaheidetega.

Joonive? k~lmu] ikkuse hindamisal on tähtis peale vee kQemiji- 
ste ja füüsikaliste omaduste loldtiitor .Kolitiiter on’ * 
vähim vee hulk,üs sisaldab bactrium colilt y“i annab positiivse 
reaktsiooni .Näit .kui 0,1 ccm uuritavot vett annab kasvu b.con; p»a- 
-2,siis kolitiit?r on 0,l,kul h.coü't sisaldav rhim veehulk on 
129 °c?.’s^s ^Htüter on. 100.Koliti! trü määratakse Fijk-ann'i 
VCi puli i käärimisteetodite iörgi.Kolibakteri diferentseerimiseks 

södtmold,mhl.pp13f1 hlnnang ve9 
kolibakteri sisalduse järgi :

Kui kolibakterit s d stataks
100 ccm vees

10 " "
1 it ii
0,1
0,01 "

’ r n e d t N h t s а m a d 
ramised vees.

siis on vesi 
hea
rahuldava headusega 
kahtlane
arvatavasti halb 
halb.

keemilised mää
1 •Salnestrisheppe mööramin.Salrentrishapa ühinedes Griesst;
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reoktiivin ( a- - a-nai uüülamlin + sulfaniilnapoclahu) arnnb punase 
varvusoga auovär-aine .Reaktsiooni tundlikkus kuri < г „ L- y„0 
Määramine oi‘b kolorimetrilis]t kes kollorinssti vGi sab-00nA_ 
hude abil. J "

2 , Ammoni?° <'1 ir 
re akti i vi qa ( g ( He, 
merkuurammooniu ii ('

paminn . А 
. 2K.) + 

то

3 ak 
i ) kol’Ca jood - 

.1 isult.
kloori 
з e au s t

3.Kloori m T-a-rlnq T"ohr'i iNrele,lui ningis ahus 
ja kroomhspresoolods segu, siis höher!traa*  sadešt-/ se । 
alguses klooriühondid hõslloniidi näol (val?^^'’/'ч 
kui kõik booriühendid on sedostntud sodstub ka kroom punase kroom- 
hapu hbods ;AbCrO4) niol.liitrimise1 il-uv näitab"
et kõik kloriidid sadestunud on.

. ^.Hapsndumuse mä ra^iue . Orgasni 11 st ainete huL. 
võimalik kvantitatiivselt kindlaks määrata,seepärast n 
laks hapniku hulk,-is kulub ovoaaniliste ainete hapendamiseks. vSete_ 
Kse teatud hulk uuritavat vett, lisandatakse sellele 5 cc lahi»rda- 
tudväävolhopat tiitrie anganaadllahu(1/100-N) ja reed okso io mj.lisee luures vabaneb hapnikel . läh^b 
orgaaniliste ainete hapendamiseks v - лам

uv. re s

V09S 9i ole 
avatakse kind-

о ■

2№04 + 3H2S04 = 2MnS04 i K2S04 + 3Hg0 + 50.

Tagasitiitrimisal tarvitatakse 1/100-N oblikheppelahu.
5. Kareduse määramine .Karedust võib määrata'mitmel viisil ieanäe- 

vases praktikas annab küllalt häid tulemusi winko,i; % tri^ec triH- 
ne.metood.Põhimõtteks on ^siolu,et winkieri; --ae- tnli
leiduvate kan.tsiumi ja magneesiumi (Pea mRnede 
vähemal milrel) sooladega. ' ‘

eobilshu ühineb vees 
m u ud о sool a de g а. ku i d

2Na (01) + CaCl2 =6e (01 )2 + gNaCl 'Cl) = oleinicum.
Kapeu määramine toimub

ka-tsiumsoolade hulk et 
mist reaktsiooni lisata 
tüvi (Kal .caust .6.0 ,

k^hes farsis 
es takistada

ks3 uuritavale veele 
Seenest soola 100,0

- -sitels mhäratakrse
m a gne э c i umi ho n di te a s tu -
Vlo inhler .r reak _

50 Am. 4-' J < ’ --/ oU-a j.w,v jr destillibud vett ad 
- - iäriakorras määratakse kuipalju läheb s-1lenu vaja 

nn ltiluo-'i,,^kuj. ka magneesiumi soolade sidumiseks jgvl-1 ooni hõi- 
in o J.i.j.GdrpKS, inklor I II 1ehu (Ar^oor^u,.,^ 10 0
10 --ist ammoniaaki 100,0 ja Hst.vett 500,0). ’ ’

и M A J А .

-lumat«Sd<L° h 4 . 1 ? aluspind . vSinaluno jfc=i tuleb 
orumeäsursjedsumaapinne ■ - ai sisalda liiga palju, niiskust aga 
ksssng-jsisingidsKui.ei 0levõimelik elumaja ehitada k-rge-Mle ja 

Soodk hiÜ h ^1S?S ₽lnd torutamisa »M1 kuivatada3,
ruoni-jmpobede-lähdus Pk13 nllskus3 V udu t^ttu soovitav. Elu- 
suum-oe aknad oi ru suunatud vastu lõunakaart.
4-j g1ar mes aluspinnaks on kl vi no, ka liuna või savine - so-a eri taiad! ib P-"d °? koha-^ suremete hoonete piistit’misoks Uipind’eri-

i n tn-m • ■ । ■ b 1 л n Vt - vi 4 , "I 1 _ „ n _ • . - 9

tuleb alus-
vajaduse järgi

A 1 u s m 
ulatuks talvel.
sügavusek 
paisub ja

1,5

u ü r .Alusmt«sr tuleb rcieda 
kinnikülmuvast tsoonist •
m. Soe ci• чу j a11 k

i s .. sa va Ih, e t ta läbi 
kl. 1as on soovitavaks

kerkib,sulami sel
läbi

1? .päj
3
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I у ü r 1 n 1 i s к u s i а я э 1 1 о -п й Й ** а i s - 
v 1 1 s 1 d .Miskuso phiusoks v‘ib 0170 tl.puudulik mii"ride kui- 
vatarnin3,2.maapinna st müüridesse 1 nbuv nii akus , 3 «1Foile skev katus, 
vigased vihmovestorud,mimri asetus vastu valitsevat tuul з suunda , 4 . 
sioooinr коРеИпз lähtumine jo selld j Äraldusal niiskuse kondensee- 
rumine seinel (eriti v~ih snde leida vhlinhitistal,meinnurkades ja 
kinnimüüritud lrnda kohal) , 5 . suur alnnikkura arv suhtl1s1t väi
keses zortris,pssukuivutumina 11 uruutdos , sö ivnlmistrmine elu - 
•Yuu*iöes  jn 3 .

i? imini i dkva» 2: * r nmt snd's ■ puu ytoe ks °- krohviк1 hi st- kroh vi proove, 
eemaldatakss sellest suur med kirihis8 ia pul v nlseri taks э üle
jäänud 085

1 Lehmann1 i in Nusshrumli ma6oo t Täidetakse w sest laevakere 
umbes 10 e -oh-r ice - kan] ntakse thrslt,nstntnkso p] tustorusse ja 
kuivetotal . 100-105° C uums,ksinumas p®l 1 tus torus L lahi juhita
kse COn ahe hin > . •

2‘, ark i metoom ; '' N- y.n tak s ) а r ome з tri m л vMmaMknl t kontsen- 
tritud alcholi erikaal ,^3 takse 100 oom alkoholi , loksuta t^ Ьз з s9-

-gnmini 25 о rohina,müirntekeo uuooti vo j ai soldu s . Vn"ve onri krohvi 
niiskus.Niisos а ro t ta v r э 100 r paol.aosisa]nso mi*  r a ml 3 3d toi
muvad ühe la samn tempern tuuri luures. • •

3 .Korff ■ Potonsen : 1 mtocd loksntntaks krohvi koi vi s. milles 
kaltsiumkanciit .Koi vii on manomonter külib 3 »Tekki v atstilaani rõhk 
näitab krohvi niiskusi hulka,

4 .Tirnmerlch-Trautw-3ir. ’ 1 mtood : FPhi-Nt: : Vesi eemaldatakse 
krohvist vastava vaokuumsperusdi abil,

5Bal]norli metoom *. Kaalutud krohtihulpad kui va ta taks-э aksikaa 
toris vosvorhapreenhüdriidi peal 24-48 tundi .Leitud vahulpal tuleb 
lisandod 0,2 I veerul vast, kuna vosvorha pnaanhiiriid kõike vett ei 
eemalda .Praktilis эМ hea mtood.

Hästi kuivatatud me ind3s on mü‘ rini 1sku s 0,5 #,2,0 % on juba 
liiv niiske, 3-4 % luures on v*1"p  Mk mb/'rinM sku st luba meeltega 
seda s tau 9 . Iohmenn in Hussänuv loonnd lubatavaks niiskuse piiriks 
kuni ’1 7 krohvini istust ; kui ogn küte ia ventilatsiooni seadeldised 
h3r-d on,siis v*ib  lubade isoni kuni 1,5 la 2,0 .Igal juhul ei tohi 
krohvi niiskus ületada 4-5 #.

Linnades ei ole soovitav lume ju, ehitada kuni tänava ääreni,nn. 
punase jooneni (punane ioonr näitab kui kaugele tõusvast elumaja ül
dse tohib ehitada) vaid -~п1 meeter kaugemale,ma i л ette luuakse sal 
juhul väike ilusoe.Sesnmun mn j^i ehitus võimaldab suurimat valgu
s- ibundopNisu tänava poolt.ka tänava müra on väiksem ja tänava 
tol oi tu i :• nii pal^u sisse ..Haanpä tulevad eraldada naaberhoonete st 
vstev tulnmiuriga.ml-p Li õ ; korrus Nrcu "lotneo tänava laiust,kui 
näit.ühel tänava poolel on vära karged mi i nd, sii з takisteved need 
valgus juurdepääsu vastaspoolel osuuate elumajade alumlstala kor- 
dad3l0.i peota soovitabaks hitede r i1 rõhku” kui n] io majakor- 
2nga,ninult irikuroanlidos (no ditv) viiksid Ire kõrgemad majad ol
la .



Ehitusmaterialide kohta on pits tits taid nfudad,el nad ponvad ole
ma halvad soolvseluhid (pu1 , tol] isklvi, Fnhe toor ), neavad sumbutama 
väliaspoolt sissotungivst müra,nende sooinse kapatsiteet olou väike 
nii et reid hõlpsasti saaks sooiaks kütte ; seinamateniaJi õhuläbi- 
laskvus ei ole tähtis 'aina hvah-tus seinte kaucu oleks niikui nii 
liiga väike ia iuhuclil.

9 h к v э r, t ООПÕ h u v а
Eluruumide sisemuses pijjame luua sarnast sisekilimat,mis parei- 

mini vastaks meie kehategevuse nõuetele ja ka komfordi nõuetele.si- 
seõhk peab võimalikult sarnanema välisele vabale õhule oma omaduste
poolest.Kui õhk elu- või töb s tu s ruum es on halb, siis häirib see me
ie mõnutunnet , vähendab töötahet ja -võimet, võib rikkuda tervist.

Õhu rikinemi.no toimub mitnel viisil. Suurimaks õhu rikkujaks J 
kahtlematult Inimene oma alu ja tegevusega . Inimene rikub õhku oma
hingeõhuga ,mis Tikas süsihapu gaasist ja ye 
sooltogaaside j a muuga nimoste karval tule

t, ha i suainete 
sa toaloomad.

Enamik kunstlisi vniqusal ikeid, arvatud valin oloktrilambid, pro- 
dutseervad mitmesuguseid ohka rikkuvaid gaase nagu CO,,NI-,NO,co, 
802, S03 , CH4 ino (kiiin. а d, pe toooleumi lambid, gaasi lambid jne). Ka 
küteseadoldised tulevad *n  rikinmisallikatsna arvesse,nii võib 
tolm ahju seintel ,ia lael kõrbema minna, suits ja ving sisse pää
seda jno.ittesoodsalt m~iutab siseõhk toitude valmistamisel tek
kiv aur ja mitmesugused lõhnavad ained ; pesupesemine ie kuivata-
mino eluruumides suurendab sishu niiskust .Ebakohane maja ehitus 
võib soodustada õhu rikinemi st, nii võivad kloso ttidest. eriti õhu- 
klosettidest heisusined si ssepiisds , pr agulis e põrand kaudu keld- 
riõhk sissetungide jne.Oluliseks hu rikkujaks on igasugune tolm 
kas siistööstusline vÄi muu tolm. Töö s tn srumide з rikuvad Ahku 
tööstuslike to. m,kemistöästusi s mitmesurused gaasid,niiskus ine.

t Õhuvahetuses eritleme kohalikru ia ka s kõhu vahe tu se seadeldi
si .Esimesel iuhul on igas ruumis omaette õhuvahetuse ssalldised, 

kogu aja j aoks . PRhi-6 tõeliseltteisel juhnl on vastav seadeldis 
siin mingit vahet ei ole.

Üld ioonis vim veel, , . . - - - ------ 1a siseventila tsioo-
ni vahel. vrilj. s vanti la tsi oon taotleb ehi tis te , täna va te, parkide 
koosoleku platside,tööstuste ümbruse jne õhupuhastv st.heie oludes 
kus asulad võrdlemisi väikesed ei. tule sellega suurt arvestada 
suurlinnades mõjutab s-зэ elanikkude tervist tunduvalt,kl tsaste ' 
tänavatega tööliskvartaalides on vähe õhku ja valgust, Värske ohu 
juurepääsu kergendamiseks ehitatakse tänavad laiemad,soe takse nal
ju parke,puiesteid ja lahtisi platse nn linna kepsusid.

. 51 tsloonl ülesandks on siseruumide rikutud õhu asen_
aam-ne. Vol lahjendamine puhte ja värske vhuga . Vajalik värske õhu 
hulk oleneb õhu rikinemisa intensiivsusest ja lubatavast hurii_ 
n~m^s® piirist Kriteeriumisk õhu rikinemi se üle otsustamisel on 
vaetud "hu COp sisaldus,mis ei tohiks t~usta üle 0.7 gox nii. - 
ohu COg sisaldus kipvb 0,2 - 0,3 o/no vahe] V

Siseventila tsiooni juures eritleme : 1.Loomul ikpu in 2 kunst
likku ventilatsiooni. "

1 .Loomulik ventilatsioon oleneb gaaside diff usi ~onis- 
kiirusest la sis- ning välisõhu tempern tuuride dirfs 
noonulikvntilntsioon to?"mub alaliselt läbi sein 6 , s 
de,uste ja akende ning lähi pragude. Loomulik ventilats 

a paiguti üsna tunduv,eriti kergemate ehituste juuras 
masti on ta väike.Et seda peal ‘ "
le loomuliku ventilatsiooniga tõsisemalt av

2 .Kunstlik ventilatsioon toim 
seadeldiste abil (õhuaugud,tõmhetor 
lema:a .Fulsioon vanti 1 n ts .kus puhas 
abil ruumesse,ruumides on sel iuhul 
väljapääsu otsima ustest.akendest

on repule9rica

tuule -

randa to, lage- 
ioon vio ol- 
kuid ena -

, siis ei tu-

vanti2atsiooni-

b.Aspiratsioon ventile

11tn1s9 ventilaatori 
к ■ ч neis oi jv ':nk peab 
t, plagudest ine

põhu11 n a t or

rikinemi.no
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vHlja vhuumies VhlUdib ltehne n1HpRhL,t/mgi RL- Iuum
M 1131 3 ne * Aäplr .vdrit !p7hl MS1t g 1,Pe5 on

ehitatud akshhustotid,tõmbakatld Jni3, ' p 1 inrrl °n
OsPulsloonnspiratsioon vintilon 1nha oa1misa irombinatsloon.

э
g, ЛиРлШ u tähtiletsiooni bbhbl oti võimalik rewberldF yyg, õhu fuurdvoolu, ainult hahnda ahitemisal nE6 gimgemrnn- wihLTh suurust,fhu rikinamis, Intans11vst A mitmasu-ussadomaaruumida 
q001rroin 9fll Iahutamina,as1niisutnmin5,ösonissätäM5n8,puha1

К Ü t m 
ri ühtlasel 
saadoldi ete

' 1 n ,e Kütmise otsAtarveks on hoida ruumide tevpo.cuu .. 
parajal kõrgusel, seda saavutatukn иц #nam*  n;u kütte - 
abil .Soovi tavaks tetperutuuriks on : "

Äri Jr eluruumides
Hai гез tubo des
Opsra tsiooni saalides
Koosoleku sanlides,tenst-

19° C 
22 о 11 
25° "

rits,kooli klassiruumides 17-18° C,neis ruumides
tõuseb tunni jooksul 2-3° *rra,  

Kööris,vklinkNimukohtndos 15° C
Kodade,в , игз p1.kori s ^,1 100 ft

tupavus oleneb vÄliscemperutuuv!s,catutagt 4„ f
..  seinte mterjalist ja hitusost,küttaninst jQ kbvt^,;^ \ 

nõudastekuttsondoldisod neavad : 1.ruumi iralt poolt ühtlase t,,0 ,
panh tolmuma juhtivuse, mitte kirga-

82 te.jl,o .kiirelt ja kindlalt reculooritavnd olema, 4 .nende kus1.
temiael 1 tohi tolm ja gaasid. Phku pääseda.

kohalikke ja kskkitat,vi1msa kt ttemoodus o luures
köetakse Uhisst keskkütte ruumist komu mnia.

Kohalik k ti t 3 :

tempertuur

Kiitmi S 4

1 .Kaminad vRImn]devnd tugevat vohhtntsnormtwtd siin on +.
suur, aa 0 vutti tn Vti st soojusest k’sustntniso ainult 

10 7, Soo lenda mine on beilhtlonn ja toimub peamiselt kiirgamise teel, 
Kabinate l vim1 s n 1 nks on lääne Euroopa mand,

R,Gnlton-keminnd,hrillkust kaminast erinevad nad sellepoolest, 
et neil on pultsutoru mantliga Umbri tsetud. Soo 1us knsustnmine on 
suurem kui harilikkude kaminate juures,

3,Kohylikivident rottahud on v“rdomtnt ökonoomilised ja head, й ^h‘t,„hrs,”'"!u”r on ’"r,dni ■’« 801j31 ei toki toi™« kMi.t,
< Hlokuumutust,thju puudutamisel ei ole karta põletamistj Ä nJ'h 70-м sooyanu•i.uamZt wÜurU» odovhinnniina,kuta MflWM.

rimini niin nnutt tirVitothoh wdetpmueuntarn oniptgsogtunenropulog- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1o01-iniaAaka on Ы1(МЧ9.

111 4eeurvolgonuupottmhtud on nnou nel» on vNimn.
tu« h Ahurinna llokuumu-vua e" w.tupU„

vaAahantudnhldn.luuran Mitme, '№ re jahtumin-tu1iA ,, 9P n9nd^ buyae 1! Mel, I ’ @lmu k Nrbom ne , PA 19ml 8 д® n я 1 d t8m.я:

ktittonin,ga,maa U.1тНв1ви”ода4*̂^Г^*Ь;й я1”" ktlttoln, (,b) ek-
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- ; Täi t" --h ind e tarvitamist takistab asiolu, ?t neid оЗлгйгг. ^fujitud
lk rT; kutte snnb,vanama konstruktsiooniga ahjud annnved mõni-
o-inm "(Си) .Sobivad riti talval pidavaks küttis eks. ,

• : na r. ; en v;d soo4 n > vad kiiresti,nonde käsitus on -ihtn ja pu- 
,■ ; . p._". k". -ustust eon tolmu.Gansishinde taritamis? iuuras tulb

кr. /. Рп/ц eslkimisa võimalus ega,hooletui kiisitemisal plahva -
n л. । , - L skkiit+e kohalikuks täienduseks kee gi s, vanni tu-

' ptooon-, 1r’ oli pi tusahivd on harilikult ilma üiratõmhta , 
, ,. vvx. J.1"-. J., ö ruintdesse hr.isu, veeauru, COg ja CO-d Tarvi tata-
lg - lin- ohelilks täienduseks.

. "j о -;:t an hiü 9 klisitomina on lihtne ja puhas,nad on transpor- 
taet ■ Lc , kuid kallid .

3 d . p ir г t e Keskütt paremuseks on see, et. siin vähem töö- 
j1si on,küttekulu on vähm, köetavad ruumid on puhtad, sest küt-

i .-po t-j-j г) piisvad ainult kiittsruumi .Köetavatesse ruumide
- ?<? ühtlane temperatuur. Puudusteks on seadeldise kalli-

0.^ ry -.Hs-' 1*̂  lus,kul küllal ajal keskküttes m~ni rike iuh-
■ ; t - An 9: v3 maia katteta .Keskkütte puhul on ruudid kuivad
ie osutun 7? ia] ikoks Rhunii su tamin e ja õhuvahetuse seadeldis.

Pr16lam ^h»--, veo - ia aurukitet.
? .. onuki i’.' . К cb ta va te sse ruumidesse juhitakse sooj1 õhku , kitpi- 

ssgn с-'-*  soss curav ruumide Rhutomin e,ruumide soojendamine on kii- 
po кэк-ч-оИСгз о- külma in sooja õhu sesure-ine hästi rgulseri- 
i,7' /. и/•; orrewvste kKxvel on aga Rhuküttal terve rida puudusid, nii 
socjenodtula puhul üksikud majaosad ebaühtlaselt, ruumid esse 

г utt. udu halba Rhkv,tolm,kõrbamisgaas (halva seadeldise ,kor- 
. r :••• 3 V. in 3 nuah erilist hool t,ruumide xhuw hetvs võib osu- 
' " 'j e . luuke v-1 läila liig suureks - seda saab siiski regulas- 
cid..n- ,-u) tusra gdius on ainult 12 m .Valmisehitatud majad)s- 
- : ch. ' cot pörest sissashitada ei sa а. õhukeskk,-i t e on sobiv kiriku- 
tol ,и a.tui tel 3 jne,elumajade kütmiseks pole soovitav.

. v*  eküre sndeldiso on kas siis madalr~hu (soojavee) v~i kõrg- 
p- ■■,.•-?..-■>) vatt ed ."adn lr~hu vkiitte juures or- küttetorustiku 
ч1и.;зи osas 2 ehtin? reservuaar, seepära st ei tõus? torustikus tem- 
oereurv huneci (1 ; 1000 C, en^nsti on tempera tuur alla 9ü°.Tfadal- 
r?.iiL. veskiis k’:tro vune ühtlaselt,kütmine nr hõlpsasti reguleeri
tav. -1 r1l höntnvote ruv,nid3 Fhku,on käsitomisl ohutu, tomparatuu- 
ri \'ri; edenedes ilm г tikuolud st tsentraalselt reguleerida (ka ük- 
slluvas umids егза l^i ) ."’ada Irõhu veeküte or sobiv kauskiitteks 
(sc ■ si ihitnks hästi isoleeritud torustiku kaudu eemalt köeta
va tusse -rr isõesae) .puuduseks nr sooiavkitta iuurs ruumid? aegla
ne sonin-ina is tugeva katmise korral iahtuine.Ve]-isehitatud 
5i>o i pp ? г .3 ? or raske sisssäjdia.Tageusraqdins on 50 m . Sooiavküte 
c. L-yvishcivjisest seisukohast vastuvõetavam ia parem kui muud kiit-
t e v' .1 i g ." 1 "~t t0 v~i vad oi 1 л alumise v~i '4l?mise in otu s 0a , s . о . 
sos veci jäetuks? radiartoritesse kas siis alates alumistest maia- 
köidad-, st Fi ilmistest.

?'-■ m 7 3 okitte puhul on vesi torustikes tatne põhu all,mis 
v; '/. '.(h t - -temperatuuri t~sta 120-2000 -ni,ol?nedes põhust.Sea- 
d]615 or oöarem,slosooinemin kiirem. FahedeVs on soonis? kiirra- 
ml: e.-'" ’гэ 5chnmine,i]ekuumutusa taraiärial tekkivad torudel tol
mu .,l:.asv dsti ?. limi s st kõrb 5*̂1  sgas sid, mis ~hku rikuvad. Arvestada 
t'. z 1 о o к a "с 1 l 1 <4 tk 3 " i s 3 v õ i ma 1 u s e g я .

■j Л v~ih olla samuti madalr~hu- v~i k~rgr~huauruküte.
F । - -in nn kiire jr tusa v, teg vusraadius on piiramata,
s - .3 Isukritte sisseseadimiseks ,kus tõestusist .ja mujalt
s ; üpekasutsda saab,ka paljude kilomestrite kauaselt.
1.1 h’ . velmishitatud majadose.Paheks or paukumi-
r • - : о уtlkus Fi sinada auru k^ndenseerumis3 puhul,
ili < - n "'v:me3iu katla l~hk - in? .‘t radiaatorit? pinnad kuni
tp'-.- ■■■ j, • is on ka siin tol—urk~rh min vTimalik.adal-
päh-( - : .r 1J 1 S eit tiiuslkuim keskkita siisteam ja ОП ri-
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tl sobiv : ’ ndlo , näi t .kooli mn adole hairle tole {ne.

1' r i t 0 n a t - i- 1 а 1 Küttematenieline võib tarvitada iga- 
surust pPlomn г tomn] i .peamiselt liavad tarvitomist puud,turvas, 
pruunsüsi, ;i vi süsi KhTttevärrtve on ükslkutol küttoaine tel järgmine:

keplorit1. ? g annnb

Puu hukui7,20 %wliso voosi saldusze 7700-8140
Ligntud turbas,Rhukulv,25 % vett 2440
Pz V va 3 ä e 1,6 vatt 5000
К i vi s v si , ■ rui v, S % ve 11 6900
Pnsv-ri -tn süsi,2 m vett 7800
Tohi kl'-1 süsi ,3 ,25' % vett 8000
Antru tsii t, 3.5 % ott 1 . 7500
Кoks.2 7 vett. 7100
Pnin inlieõ (masuut),0,5 % vett 10500
7n -1 f 11s u 3 1 kg 10600

3. m3 5000-5500
1 kw/t -elektrit 864

Kütteain? hind:^is;l on tihtis kütteain) vii, tuha 1a puhta kütteai- 
ne sisaldusKüttesins-ei p~le kik-irw,os_läheb sui-tsv.. ja_ _  
kaotsi.

Valmisi un .

Ini- - silmno tungivetest kiirtast talub inmen3 vaigusena kii
ri . mii J ed lainppikkus kõigub 390-810 'mil] imikrooni vahel. Valguse 
kiired tekki - *l:ut  mõnesvpusid aineid kuumutada kõrge temperatuu
rini . Saa w. ",r ta / vr. 1 cu saenorpi a hulk on 1,5-16 % kogu põlemis ener- 
giast-ksiiate spektri kiirte pikkus on järgmino :

Kiired lninte pikkus millimikroonidese
Ult pnpune eed (x4,x3,z) 50 000 - 810
Punsne (AnP) ' 810 - 650
Orarnz (C) 650 - 590
Kollane (D) 590 - 535• Roheline (Eb) 535 - 490
Sinine (E) 490 - 450
Inico vRi Uj tromnriin (G) 450 - 420
4o"ett (ЧК) 420 - 390
UIuraviolett (L,M,N,0,P) 390 - 300

,Tn -iilu^rHeks on korraldada ruumide valgu
stamist nii . i vtJvtus silmal jr. kogu--organismi la soodus olks.Ter- 

■ -vls.noi.ul*  se.;.; tu: -o orvstnn ruumide vnlrustnmisl järgmiste as- 
oludega : 1. ‘n. u53 hui n ja värvusiga, valmis eallika pinnaheleduse- 
ga,va guo- ■ 0tus3 ju ülitius iga ,k?$rvalm«ludega, valguse hinnaga jn 
valguseallikat;: ohtlikkusega.

P uu Y’! i d e v а 1 g u s t u s.Ruumide valgustamisel tuleb 
57 STVsS2 1couik Ilsus ja kunstlik valgus .Loomulikkudeks voluse- 

Apslkevsks on 3ekätt paike,kuu ja tähtede valgus on üldiselt liiga 
nhh ■ ■■-b- , t uovod v-aoi arvesse virmalised.Päikese valgust saab 

. ai ш ,1г .päeva .Et ruumidesse küllaldasel mä''ral valgust sisse 
Paju,..;: ,p:;' .■ oie 1 oln teatud suurus ora ,elumajades pestakse kül-
Х8ха'! • - ^,3 vi nskinnGi pind suhtuks põrandapinnale kui 1 : 10-le, 

' .m"n2d 79 muudes hoonetes nõutakse suuremat valgustu- 
'1 ’ 1 n demo tel nomdl,kus päike s ) valgust oi

013 JU- -- kunstlik valgus , Nõueta v valgustuse tugevus
ruumi dcc on ■
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tugovust :

-10.t r?.4Ü 3 4 - 25 HK (meuter küina))Kool i kl. 1 *;  nmi ih3g 25 - 50к 2 tr .4:..U'V -Ля. ■ - л . 15 - 20
• <?• ' . . 0ol Г . . < Г а г 1 ' Г •% 1oud . 25 - .50

51 <г* 3(1 Г*  '* 30 - 10
1 - ’ и 1nbks Уррпо ;

25 - 35
Trnl jl-o^e 1-. а 4 0 — 50L--:d" i stor o- ia 80 - 80
Krihü.<-on l";s 30 40
J non з в t । s s?i' 1 i 0 e 3 
Audi t о o r i i). m * 3 s

60 -
30 -

80
40Äri puumas 30 - 50

Kontsert- ja pidusaalides 40 - 50

Tänevt2 Vi i mustnmisol nPutaks rem. valqustnmise
Vaha liigaldetavod k’rvnltinnvnd 0.5 - 1
Rohkem " 11 1 - 4
F>atanovad suuro 11 1 klom soqa 4-8 

viinn suura 11 8-24
Г 3 • a t 3 т-l s tl i skohnd, sunr
liiki 3^1 saqn ^4 _ 24

Kunstlikult Pimestuselt nõutakse,et sei :l.p.3ah võimalikult sama- 
з,г. valgustama ruumi küllaldaselt jaüht- 

hutataks3 lampide vastava valgustus või m.lampid .5

vad olie
T ;1 

(indir J? 
tui Ob p,

' 1° ' *us 3R: je rafl ksiooni ärakasutamisega 'з^ 
ai tohi Tkkuda ruumid; õhku ia 4.ei tohi kardeta

hab .' 
mõjul 
TSS 1

■ .
ni ta 

• S Я J.

--r‘i :1.Otsest (dirktset),2.kauds,t
•- ■ П' ajyavd.sot (poolindirktset) valmistust .Neist 
"r ?' : ''р'ЗЗЗ vleustost,kus valgus valeuonn11.

ke
18 all os Selt ruui laiale lh- 
iulik mõju ei tul siin üldse 
i nisi .Kaudse valgustuse juu-

s

■*.

nun st ? i e.ua ) almus eal] ika te rõrdlns V bal :

Valqusna] lakas ^1R. Ühtlus
re gul e eri ta ■

» vus
Lahtine tuli , рэ ru-

, Rikub
- õhku

soo 1 ndeb 
ümbrust

■ohtlikkus

tuii,t~rvjktu]i +- + + 4. _
Küünlad +_ 4- 4-
Rõhuga -õp i i a mbid + —. +
F troo] umninmhid +• 4 +
Gaa sile bid (valgus tu sg. ) + 4- + 4-
Atstül ; nlamhid +
Ga s i h P ~ v 1 а. mh i d . Au 3 p i

4- +

hõ-pkehava +
Petrool 3U m i 1 а p 11Г11 • • se

4 + 4-

hõ^glanbip + 4- 4- +
kiek t . phi 4- — + - 1 )Moor • ]?■■ i ■: 4- _

Hiirk- - - ( и i ärritud jaatav, - eitav.
] )Lihii - . ol lrtrilööci võimalus.

— + -

v m'-i -n . -st nhhp tuleb elektri lamp o ja Voore valgust 
p?ü* ^7 p’ . ’ Igaviisiks ,nende valgus on reguleeritav,nad
31 ' jiecide ia veeauruga,ei soojenda ümbrust ja
neng2 ° ’ on vaike,korraliku elektrisead eldise puhul

ulisKa O7-,n hi; ne]t on lktriln~hid vastuvõetavad, Moore 
lamHld r-gg kai 1 id

e.ua


Valguse - ~ t w' i - 3 .^b irast ai san mõRtn valguse 
energiahucsinrei,vsie fiisinlcocilis toim .iärra^ida val
gus avaldab meis silmalo.’rdlseks tarxdfatakso kindlaid valguse- 
ühikui d, nn norma ■ i kirml fiiG . Mee te rki nl aks nima ta takso vai P1 so , hulka, 
mis lanceb nornnalkiiiinlast üho motri knumusal sstsavele ■ oritson- 
taglsel pinnal . Valcus 3 ksisad üksikutes raadas on ori na vrd, üks 
tarvitata vnma ta st üksustst on nr Hofner’i küünal, topalikult on seo 
amüilatsatesdico taidotud ]nnp,mis ehitatud teatud kindlata mõõtude

’ " 1 Hefnori kütete. (HK), ■"o torkü "ml (MK) ohklux (Lx) -
0 817 pornffitekü"ntei] о (Verainskerzo, Saksa--га 1 kuni XIX. s .lõpuni ) 
=*0,893  sp ersats ) ;t üksusel. ( sp armacati 0 nd , Ineli sma<’ 1) - 0,1 
prantsuse mlcusolo = 0,05 pl tina üksus з! Л909. a .ühtlustatid Amao- 
rika , Prantsu sm- г Iriglis о te ähikud :

1 Amenienn condl ■ - 1 onmia döcimsla - 1 Standard cond-e (pen- 
tenonndle) = 1.17 HK.

Valra sonil iks velcusa tugevust mõõdetakse mi ti surus te foto
meetrite a Mil (Punseni risvoplakk,Lumer-Frodhhnli prismad,polari
satsioon prismed,La-hort‘i vari fotomeeter ina),valrustus tugevu
se mõõtmistel on ahar 13 ,"in can 1 i , Bechstein 1 i Ikuvf otom t эг ja 
rida uuem1 konstruktsiooniga fotode troid . ku s kasuststakse olekt- 
rilamhika sl võrdlus oh iaktidane .

1" i n c э n 1 i f о t '■ m о j t o r- on kõlbulik teatud koha 
valcustusa tucivsa n-~ terais ls.VRrdlusvalmiseks on fotomeetris 
asetseva bensiini lamhi leel,lemi rikkust peab alati kontrollima, 
nii et 19 gi mõõt i ■ 1 "lati niiam ■ 1 aci ümhorpöördud varju tippu 
täpselt l-3vi^'õ~tr mr-ttkla-si к )skp" tera . ten siini lambi leeri val
gus langeb fotomsotri kostis stsomnlo tlcla pnppruudl ja 
proits e eru sealt okuleari.Vline valcs lonmob omakorda fotomeet
ri kasti k”l tes olonl vai- d e pnpprundul j proi tseerub sealt 
ka okulneri.Ovulsri goAertes v~ib seal näha ks-hte kõrvuti asetse
vat valgustatud ruudu к : s I: . älimin; ruudukna on uuritnv valguse 
vari , se j smir 3 bensiinil nmni 71csa IT; ri . Va 1 .aus ta tud ruudukesto 
heleduse*  teeme nparandi külias oi ve võlli põ romi sega ühesuguseks 
ja loeme v~lli külge kinnitstud osuti järgi valgustuse tugevuse MK- 
des.Kui vlisvalcus on liiga tugev, siis kn sus ti 3 selle nõrgendami
seks va st: v id ' ' ttklo • s ; .t ace mitmesugustest olmusanllikntast 
tulev valgus o- värvuselt ja koosseisult sagali erineb, siis oi saa 
seda valgust nl-ti Fryold: hansiinilombi valgusega .Selle puudus.) 
kõrvaldamiseks soovitatakse mõõta ainult vrIguso punaste kiirte in
tensiivsust, selleks l"k: trkso okulri alla punen klaas. Et punaste 
kiirte järgi l-idn kom Igu s e intensiivsust, tui sor dud arvusid 
korrutada nr ’teb'r’i vooffitsi ndicr . is kaigub 2.5 ig 3 vahel.

"incon soovi+"b m~~t# iildist kohi viirastust punaste jr rohe
liste kiirt) hulm iärvi.v:lv3 valguse reole iimborarvutrmisal võe
takse roheliste kiirte suhe punastele,otsitakse selle suhte järgi 
vastavast tabelist koeffitsient in korrutatakse koffitsiont arvu
ga,mis on saadud punosta kiirte mgvramisei.

Keldri jn pööningu korterid .Korteri - 
puuduse puhul tortitetolrs elamiseks ka keldri a pööningu kortereid 
kuigi need tervishoiuliselt polju soovida, jätavad.Keldrikorteri te 
peamisiks puudusiks on nond: niiskus i- puudulik valgustus,ka venti
latsioon osutub sageli puudu 1 ’ luks , mi s tähtis eriti sellepoolest, 
et raskamnd gaasid (C0o ir? ) komunund ко ]drikoytori tossa, samuti on 
vimnlik velgustusgoesi sissepääs oldrikohtaritoss torude lõhke
mise puhul. Pööningu korterid on nomesti puuduliku ehitus )ga,ei "pea 
hästi gooinst, suvel kuumanovnd riiilskiirt tõttu liiga ja talvel 
on nad kiilmnd ."mhrm*  Põitel ngukort eri te я on tuleoht suur.Keldri ja 
pööningu korterite elanikkude su- rais on suur ,kui muudel na j nkor- 
dadel, seda võin seletad' ostet з j lieg' , et neid korterid ai vasta ter 
vishoiulistala tingimustega,osalt s )U ego , )t reis elavad vaesemad 
inimesor1. -
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Korter.! kus 1 m u s.

On teada, et obatervislicod korterid ei jäta oma kahjulikku 
mõju avaldamnat elanikkude tervisele. Korteri kohta on järgmised 
nõuded: 1) Korter peab olme ruumikas, iga olaniku jaoks peab tulema 
teatud minimum õhuruumi, s.o.mitte alla 10 m3 õhuruumi, 2) peab ole
ma hästi valgustatud, 3) kuiv. 4; puhas ja 5) uuri hinna suhtes 
kättesaadav, peale sc]lo tuleb ve31 terve rida vähema tähtsusega 
nõudeid’. " * " 6

Suurimaks pahke 'rort yr-ikusimuse alal on korterikitsikus, mille 
tagajärjel kasustatnkse Wu-toallsl kortereid, kööktubasid üürikasar- 
mutes, umbseid, niiskeid pimedaid kortereid, keldri- ja pööningu—, 
kortereid. Niisugustes korterites ei ole võimalik vajalikku puhtust 
ega korda pidada, eriti kui ühetoalises korteris peab olamap 7-8 
liikmeline perekond. Liiga kitsas korter on eriti paha haigustumise 
puhul. Pole võimalik nakkushoigeid eraldada, ega nende eest vajali
kult hoolitseda.

Korteriküsimuse lahendamine toimub kas siis loomulikul teol, 
kus ehitatakse eraisikute poolt omal algatusel otstarbekohased kor
terid, v~i aitavad siin kaasa riik v~i Omavalitsuslised asutised, 
mitmesugused vastavasihilised seltsid ja ühingud. Et eraisikud ja 
ettevõtjad kaugeltki . .i tto suurt rõhku ei pane korterite headusele 
ja otstarbekohasusele, siis riik ja omavalitsused annavad välja ehi
tu ssundmäärusi , kus ette on nähtud teatud kord ja. nõuded uute majade 
ehitamisel ja vanade ümberehitamisel. Nende sundmälirustoga siiski 
väga paljut äratoha oi saada. Heaks korteriküsimuse lahendamise moo
duseks on see kui omavalitsused, tööstused jne ehitavad otstarbkoha-. 
seid töölismaju, või kui korteri ühingud oma liigetele ehitavad maju.

Majariistad ja tarbeasjad. Korterites on 
lubatav hoida ainult mööbli.ß ja muid majast sus tarni sel väldi tarna tuid 
asju. Tööriistad, koli jne peab hoitama mujal. Mööbel peab olema 
võimalikult lihtne, siledate pindadega, nii et tolmukogumine mööb
lile minimaalne oleks. -Pehme mööbel on lubatav ainult seal, kus selle 
puhtuse eest korralikult hoolitseda saab. Kummutitel, kappidel, riiu
litel ei ole soovitav hoida mitmesuguseid asju, nende seas ka igasu
guseid iluasju, need koguvad tolmu ja takistavad nende kohtade pu
hastamist. Ka kappide, kummutite ja voodialuseid ei tohi kasutada 
mitmesuguste vähemate esemete panipaigana. Voodid,'kapid jne olgu a
setatud seinast vähe eemale, et võimalik oleks puhastada ka nende 
tagat. Seintele ärgu kuhjatagu igasugu tühja tähja pilte ega ilus- 
tamisasju, nead koguvad tolmu ja on heaks pesitsemiskohaks lutikatele.

Linnade ehitus ja tervendamine.

Linna ehituse kava. Varematel aegadel kus elutempo oli aegla
sem, tekkisid linnad iseenesest liiklemisteede suhtes soodsates asu
kohtades või strteegi li selt sobivatusse kohtadesse. Eesti linnade 
tekkimisloos võime leida mõlemaid ülalmainitud momente. Näit. Tallinn, 
Narva, Pärnu kujunemisel on kaasamõjumas olnud mõlemad tegurid; tüü- 
hiliste liiklemiste de linnadena oleks mainida Valga ja üha arenavat 
Tapa ning Türi linna. Linnastumise protsessi võime märgata terve rea 
Eesti alevite ja alevikkude juures.

Sarnased iseenesest tekkinud linnad kannavad sageli juhuslikku 
Ilmet: tänavate kujunemine oleneb suurel mägral asulat läbistavatest 
teedest, linnade ehituslik pale on mitmekesine ja juhuslik ja mis # 
tervishoiuliselt tähtis - assenisatsiooni ehk tervendamise töid on 
kõige selle tõttu raske läbiviia.

Uuema aja linnade tekkimisel jääb see juhuslikkus nii mõnigi 
kord tahaplaanile. Enne valitakse linnale sobiv koht, planeeritakse 
linna maa-ala, nivelleeritakse, luuakse tänavad, reovete kanalisa
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tsioon, vs^värk jne ja siis alles püstitatakse majad.
Mis puutub linna alusesse’ maspinda, siis see küsimus suuremat 

tähtsust ei ema. Mis puutub linna ma; -ala suurusse siis 40-50 a. ta
gasi arvati, et tänavate ja platside jooks piisab 20-25 % maa-alast, 
kuid kord korralt hakati tänavate ja eriti platside alla nõudma suu
remat maa-ala. Fa rkümmend aastat tagasi, nõuti Suur-Düss eldorf 1 pla
nis tervelt 200 % võrra maad rohkem tänavate ja platside alla, kui 
seda anti hoonete alla. Tervi shoidlased on alati nõudnud linnadele 
võimalikult suuri "kopsusidi s.o. muruväljasid, parke, aedasid jne.

Pinnajaobuses on arvestatud muude momentgagi. Südalinna ("Ci
ty" ) tänavad peavad olema hästi laiad, et nad võimaldaks suuremat 
liiklemist ja et nende ä;:rde saaks püstitada kõrgemaid maju (New- 
York City)- Tööstused paigutatakse eri linnaossa, kus nad ei saa rik
kuda suitsu, gneside ja aurudega õhku; ei sega tööstuslise müraga 
elanikkude .vuhu, ei reostaks or < jätteainetega maapinda. Kus on lä
bivoolav veekogu, saal paigutatakse tööstusrajoon vee voolu suhtes 
allapoole (Tartu Корка 7 ; naost ) . Korteri tänavad jäävad rahulikuma
tesse osadesse, nad või vao kitsamad olla ja mõ: eit poolt on soovita
vaks peetud, et korteri Giha vad sirged ei oleks; sirgel tänaval võib 
tuul suure kiiruse sa vutnda ja palju tolmu üles keerutada. Tolmuva
bast materjalist sillutis puhul pole see tähtis, korteri tänavate 
eelistatavamateks suundadeks oleks SO - NW ja SW - NO.

Omaette linnaasulashiku osa moodustavad nn aedlinnad, mis on 
midagi vahepealset linna ja mao vahel (mitte segada aguliga). Aed
linnad suudavad ainult siis oma ülesannet rahuldavalt täita, kui 
aedlinna ja südalinna või tööstusrajooni vaheline liiklemine on 
hästi korraldatud, (raudtee, aa-alune raudtee, trammi või omnibuse 
liinid).

M uStVosi ja m u s t 11 s.

Inimese elukohtades ja asul tes tekkib vältimatult terve rida 
mitmesuguseid jättoninoid mis võivad reostada maapinda, pinna veeko
gusid ja maapinna laudu ka põhjavett. Suuromad reostus- ja jätte- 
ainete hulgad rikui unduvlt Shku, on soodsaks hauduml spaigaks 
insektidele ja heaks miljööks mitmesugustele bakteritele. Kui reos
tusained sisaldavad nakkushaiguste tekitajaid pisilasi, siis võivad 
nad eneses sisaldada- suurt htu nakkushaig. levimise mõttes. Kõike 
seda arvesse võttes tuleb igati püüda reostus- ja jätteaineid hävi
tada või kahju t-uks teha,

. , Arvesse tulev d järgmised reostus- ja. jätteained: 1) inimeste 
väi jahe! teo , ч । com do sõnnil^ 2) solk, 3) mitmesigune pesuvesi, 4) 
tööstus li seü r oveed tapninn j adest. nahavabrikutest, tärklisevabr., 
piima meiereidest jne, 5) inasguno praht ja prügi. Siia kuulub ka 
vihmavesi, mis satt mes 1‘ ;os ;v tuc manpinnsle - reostub.

Mis puutub oosbsnineto hulgsse siis iga elaniku kohta tuleb 
aastas umbes 32 kg vijuhoiteid, 400 kg kust, solki ja prügi ning 
prahti umbes 250-300 kg, musta ve4r umbes 3 20 1 päevas elaniku koh
ta (viimane arv võib kõikuda üsna laiades, piirides) . Koduloomad tee
vad aastas sõnnikut l.ohn umbes 6500 kg, hobune umb. 5000 kg. Töös- 
tusliste vete hu"k oleneb tööstuste arvust, suurusest ja Iseloomust.

Reostusainete koosseis on mitmekesine nii oma keemilise koos
seisu kui kontsontrstsiooni suhtes. Peaaine rõhk langeb orgaaniliste 
ainetele (j iim mastiknino ja süsivesikud).

Oluline on ece seo, et 1 ostusaind võivad sisaldada nakkushai
guste pisilasi nazu: teecanuse, qaaspangrini, tüüfuse, culerkuloo- 
sl, dlfteria, düsenteeria, pnoumonis, koolera jt tekitajaid. Kuigi 
suur osa neist pisi .nsi st hiivrinoh or r - kiirelt, püsib osa kau*
nis kaua elu- ja hake . ■; li na. ivi *car  Lavad on tiisikus
haige te röga,, büjifu■ -go ; ,* - '1; j. 5 30 ja kusi jne.

Reostusainete о -n. ini ino scimb raho süsteemi järgi: Välja
vedamise ja inachuin süsteem " ’ ---------

TT iljaveuamco s-ictenui 1wros comutakse väljaheited vastavasse
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mustuseauku, solk, pesuvesi mus ta vee auku, kuiv prügi aga kogutakse 
prügikastidesse. Meed mustuse hoiukohad peavad olema veekindlate 
seintega, et mustus ei imbuks maa sisse. Tegelikus elus ei osutu aga 
mustuse augud kaugeltki mitte täielikult veekindlateks. Mustus ja 
solk veetakse kinnistis vaatides või sellekohastes tsisternides asu
last välja ja tehakse enam vähem kahjutuks, valatakse selleks kae
vatud aukudesse või küntakse põllu sisse.

Asulates kus on veevärk aga puudub reovete, kanalisatsioon, ka
sutatakse nn jagamise süsteeme. Vedelad osided "juhi takse üldisse 
kanalisatsioonivõrku, paksud osided. aga mustuse väi javeokohtadesse. 
Mustuse vedamine aiamaadele on kindlasti keelatud. Mustust võib ka
sutada pudreti valmistamiseks.. Nn Heidelbergi süsteemi juures mus
tuse kastide asemel on vahetatavad, aamid; kui üks aam täis on siis 
veetakse see täis ära ja asendatakse uue anmiga. See süsteem on tü
likas .

Väljavedamise süsteem võib siis häid tulemusi anda kui seda teo
statakse korralikult kindla kontrolli all, et aga kontroll siin ras
ke on siis on soovitav sarnane mustuse eemaldamise viis, mis auto
maatselt töötab.

2. Ärauhtmise süsteem. Selle süsteemi juures on veoklosetid, sol
gitorud ja ka vihmaveetorud ühendatud kanalisatsiooni süsteemiga, 
mis kõik mustuse automaatselt asula piirest välja viib. Ärauhtmise 
süsteemi vn jätiseks eelduseks on veevärk, sest mustus peab siin hästi 
lahjendatud olema ja kanalisatsiooni torustikus peab enam vähem ala
line vool püsima. Kollektorita kaudu lastakse kanalisatsiooni vedel 
lik mõnda suuremasse va3korusso (jõkke, merre) .

Kuna reovod palju orgaanilisi j hõljuvaid aineid sisaldavad 
ning mädanema kalduvad siis ri luvcd nad tunduvalt veekogude vett. 
Muidugi see oleneb reovete hulgast, veekogu suurusest, voolu kii
rusest ja nende enesepuhastamise võimest. Sageli osutub vajalikuks 
kanalisatsiooni veto e ei puhas tami no , mis toimub mitmel viisil. Ees- 
kõige tule': mainida nii sutuspõldusid. Ühendatud reoveed juhitakse 
niisutuspõldudele, millistel maapind peab läbilaskev olema ja süga
valt torutatud. Parimaks pinnaks niisutamispõldudele on peene lii
vaga vähese savisaguga pind. Iga 1000 elaniku kohta on vaja 2-4 
hektanri niisutamispõldu. Reoveed jagatakse ühtlaselt kas vastavate 
kraavide kaudu või pi serdami sopamaatido abil põldudele laiali. Va- 
heldumis kasutatakse niisutamispnldusid peamiselt aiavilja kasva
tamiseks. Vedelik mis niisutamispõldude pinnast drenaaztorustikku 
imbub on võrdlemisi puhas ja seda võib julgesti veokogudesse juhti
da. Karedamas kliimas niisutamispõllud ai tööta hästi.

Bioloogilised f i 1 t r i d . (Dibdi n, Schweder) Ehi
tatakse veekindlast materjalist maaalused või telliskivist maapeal
sed reservuaarid, millede kuju ja suurus võib olla väga mitmesugune 
ja "Laidetakse need koksi, liivakivi tükkidega v~i muu filtri va ma
terjaliga. Filtrimstorjali teraläbimõõt kõigub S - 20 mm vahel, võib 
aga veelgi suurem olla. Enne kui reo vend filtrile lastakse peavad / 
nad puhastatud olema hõljuvatest ainetest, seda tehakse vastavates 
sadostuskae’mdos. v~l jälle sadestatokse hõljuvad ained keemiliste 
ainete abj 1. F 1 oloogilissd filtrid on võimoli sec hapendama ainult 
'vees lahustunud orgaanilisi aineid. Filtrid on kontaktf iltrid, mis 
töötamise ajal täidetaks : siova veega või niisu tusf iltrid, mis
töötavad alaliselt jn P0/ct rondo ’ nnele 1 astokse vihma näol.

Kuno filtri materjal on poösna, niis absorbeerib ja absorbee
rib ta vees lahustunud organilisi aineid, mis õhuhapniku mõjul ha- 
penduvd. Bioloogolisod filtrid võivad reovete st eemaldada 50 - 90 

% orgaanilist aineist.
К а 1 a t i i g i d. Reovete puhastamiseks soovitatakse mõnelt 
selleks kasutada tilke. Tiikidesse juhitakse puhast vett ja 

1/3 reovett.. Reovesi peab enne puhastatud olema liivast, ras
vast ja mudast. Tiikides toimub vee edaspidine puhastamine sel põ- 

poolt 
kuni



himöttl,et kõrgema arononisscn organismia l-r и c. madeloma aronem.s - 
astmeg elusolomsi , wiimased uga onrwwinowac toj. .. J
waid orgaanilisi ainoid.liikidisse sv; <os . a holronji t i igj pinna 
kohta kuni 400 karpkala ; ". _ .ogrit je luud 1 .5 Tin ski t . gal siigissl 
woib osh kalu wiiljopü 1 holvor Liigipl dt .o p-’has tada 1500 
olaniku roow.Sioma e: olo P? nüimelik kasupada suuromata
linnad reowato puhastomiseksJkuno i;i;gid zu oic clla lieu suura 
pindala, paalgi tulob hoolibsda t-.f. an -1 u u.vrno wa e juurde-
wo olu jne. oast.

P r ü g i anmaldatnkse sol laks attanäntud kohtadele .Prügime 
täidetakse mõnikord madalrmaid kohtasid,kuid täitmatorjalinn wFib 
kasutada ainult kui" prügi , orgaaniliste aineta poolest’rikas prügi 
tulob äirnhüwitnda .Prügi wõib kasutada ka põllumajanduslikuks otatar- 
weks w~i tsdt ära põletad? vastuwatos ahjud (destrirktorid ) , Peletemi - 
sest saadud soojust sinb mitmel wiisil knsnstadn.

S u r n u d 
t а m i n ■) .

3 n 1 m ) s i /) m о P

Tervishoiuliseit on inimnsüs laibad licikmd: samal seisukohal, 
kui iättanin3d .Nad kolöuwnd kiirel® laqunsmislo,sellos miidansm -% • 
gansid? e oa id amln e, pu tukute iuurdone l1 tt min .i-.e. se : J phrost l-- 
wad laibad wõima likult por oomoldada Femaldomine peab nii tojmi- 
ma,st lai -ac i rikuks õhku man pinda oga wett .Er; il ohtlikud on 
mõnda kardtiwass haigusesse surnud inimosste libad.

. Surnud inimste omaldhmissl on corwishoiulicelt tahtis: 1 .su
renise fakti j surmapõhjuse kind) okotm ? nino . .aiba pisem ne , kirs tu- 
panek ja hoidmine kuni matmiseni, 3. ma tuste pidamine 4- r.itmine.

Suremj. s ) fokti kino.;, ак s t e g3 min v rew , df c. . 2 jusurnui э matmise 
ohu; surmepõhisto kindlakstommina on tiintis surmapõhjuste statis
tika seisukohast, siin selguks ko kari sta; awad .d mingud, kuid oli: i isem 
on siin nakkushaiguste kindlokstogonins,eriti siis kui oi ole korda 
läinud з 1 aw - te inimosta juures nnirushnigust diagnoosida .Mõne rarde- 
tava nakkushaiguse kirdl akstegemisuga on wõimalik asuda selle vastu 
wõil3m ja ottowactus abinõude torwi tusal 3w8t t edaspidisel laibaga 
käitlemisel.

Kui inimene on surnud mõnesse kardotawasss nakkushaigus e s sa , si i s 
tuleb hoiduda laiba pesemisest ja puh? stamisost wRi seda teha ette- 
wantlikultdesinfitsoriwnte w dlikkudeno.Mis puudub laipnd. hoid
misesse, siis on siin soowitnv neid wõimolikul paa matta,kuna nad 
juba mõne pewn jooksul roiskuma lihwnd.Laipndb hoidmise piiriks on 
5-8 päewa,kuid siin osinewod ka erandid, näi h siis kui ]r pa ku
hugi kaugemale saata "tahetaks з «kui tda ahwale wa tarni seks tahetakse 
kauemat " ©gn alnlhoida (balsamoritult) .

katused harilikkude surmajuhtude puhul erilist tarwi shOidli st 
huwi ei paku,teine on lugu siis,kui tgmistien mRnda kardetawasse 
haigusesse surnuga "iimnsol iuhwl tuleb tõsiselt nakkusohul*  mõtelda, 
tuleb hoiduda suuroma osew~t io skonn aga me tu sapidemi s to st. eri ti oi ole 
lubataw laste osowõtt matustest .Matused on sageli Õige palju kassa, 
aidanud taudide lewimisol.Nakushaigusessa surnud surnu kirsi; pan
dagu kohe kinni ,ki rstn põhja rohkesti niiskust nbsorbe riwat mater- 
iali(lansto,spuru,turwast in). • 

. Matminsisa toimub eraldi selleks reserweeritud matusepaikades, 
mida on soowitaw walida wiljaspool asula piire, elumajadest eemal.Mat
mispaiga wõi surnuaia v-nllkul soowitataksa walida laipad kõdunemis 
suhtes soodsat maapinda.Maapinna koosseis mängib suurt osa laipade 
lagunemis ja kõdunomi s protsesside kiiruses ja iseloomus .Para ja niis
kusega liiwana pin£ OD kohaseim. Tähti s on,et põhiweo pind ei tõuseks 
kunagi kuni haua põhjani.Haua põhjast kõrgeima põhives pinna seisuni 
peaks jääme wihmalt io sentlmeet jrt.Tawrllseks hauasügawuseks on 
1,5 - 2,0 m ,meii enamasti 7 ialga. Ühele ja samale matmiskohal. wõib 
uuesti matmist ettewõtta 20 - 30 a. mRRdumisal (meil 30 a.).
Surnute matmise kõrwal lewinab wiimastol aegadel ikka enam ja enam 

surnute põletamine krematooriumites.Torwisholuliselt tuleb eelistada 
surnute põletamist.
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L % p h u d loomade ärakoi8stamin6. 
Loomekoriused tulewa võmalikult paa kõrwaldnda , iil j ooni s samul 
põhimõtteil ,kui Inimest© laibad.Kui loom on lõpnud mõnda tawali sosse 
haigusssse, siis wKih lõpnud looma nahka ja liha kasutada tööstusli- 
seka otstarwoiks .Kui aga looma -surma põhjuseks on mõni kardat-w 
nakkushaigus (Sibori katk, tati t^bi 1no),siis tuloo looma к T]u3 . kiires 
korras tiiasti kahjutuks teha,kas ärapõletaöa whi matta maa sissi 
waialikkusesse sügawusasse .Mingil tingi misel oi saa lubntwaks pide- 
da sarnast© lõpnud loomad© nülgimist, sest nülgijad "iwad nakatuda 
ja haigus kantaks© nche kaudu töiste inimeste külge. _ _

Kt iirahoida kordatawstesse looma taudidesse lõpnud 1oomade 
warjamist innend liha salajast mürgile toimetami > •, maksab riik 
lonma omanikul э nakkushaigusesse lõpnud looma eest tentid tasu. 
Tasu makstakse iärgmistel alustel; J . tiiswirtus,ku1 tero .Loom pau- 
di pärast ämhukatakse, 2. täiswä;:rtus ta tl taudi , s - eode katku, Wels- 
te kopsutoudi,wisto kitk ja suue j© sõrataudi põdewste loomade 
eest nende hukkomisa korral. 3. "histo la sigado t;is:.:'use,kux ka 
marutaudi pärast hukatud loomade eest ning m utaud- , põrnateudi ■, ko- 
hisewasse muhu taudi , sl gade katku,kopsu- ja punataudi Jõpnud „oornaud 
eest makstawa kahjutasu suuruse määrab põllutööministeerium,kusjuu” 
res tasu ei wõ1 ületada 3/4 täiswäantusest. .

Kahjutasu i moksote siis,kui loomaomanik ei ole kolme päewa jook
sul teatanud looma taudikahtla s ist haigeksjäämisest,kui loomaomanik 
juba haige looma ostnud wõi kui ta ei täida ametliku loon-iarst! 
seaduslikke korraldusi looma taudid о vrnstu wõitlemise suhtes.

KOOLITERVISHOID.

KOOLIKAJA.

Õlge pika aja oma ka swuperi oodi st weedawad lapsed kvolinejs,ollo- 
pärast tuleb koolimaja ehitamisel ja sisustamisel tihel panna õlg,»-' 
hoolikalt torwshodls nõudeid,et kool. oi sasksoht-ikuks laste 
terwiselo. . j, i ~Asend. Koolimaja asukoht peab olema kui w,w oi malikult kõr
gem oma ümbruskonnast .Kt koolimaja ümbritseks puhas ohk,sellezs on 
soowtaw,et ta asuks linna Amr1,wõimalikult wäikso- tännval, karpe 
suurest liikumisest ja mürast. On keelatud walida kooli asupaiKt 
haiglate, wongima jade, ко s armu te, tn pnme j a de, turuni a esi de . miirari к 1 ste 
tinawate ja üldse sääraste kohtade ja asutuste läheduses,mis Wiwad 
sogada koolitööd ja kus lapsed kõrgesti wõiwed kokkupuutuda eltas 
wate elunähtustega. . . ■ \

Omalt asendilt ei wõi koolimaja asuda liig lähedal kõrgetele. 
hoonetele,nll at need wõiksid takistada walguse juurdepääsu oo-1. 
ruumidesse. Koolimaja peab eemal olema ka rabrikuist ja _
tööstusasuti s test ,mi s kõigepealt takitawad müra ja teiseks rlkuw • 
õhku ja rüwtawad maapinda. Maal on soowitew, et koolimaia asuks 
wõimalikult koolro jooni keskal.et ei oleks ühel osal lastel kaugel 
kooliskiia (mitte üle 3-4 kl-.). _ , ,

Koolimaja peab ehitatud olema tulekindlast materjaa li st; suu
rus peab w^st^mn Rpileste nrwul. Maja ei tohi olla liig kõrge,o1 
trepidest käimine ai muutuks lastele koormawakse

Kaitseks karedate tuulte ja tetolmu wastu tuleb istutada k°- \ 
lihoone te «mänguplatsi ja kooliõue ümber puid jn psaid . Kooliõu in,, 
müinpuplots panwad olomn tagandatud 1o kaotud terbokorrn 1 kruusa, sillu- 
tuskiwide wõi sõmerliiwe ge «nii et wihmnwaad sinna ei jy:ks peatuma 
ning et plats ei muutuka mudgseks . ängupln tsi suurus oi wõi <.dla 
üldse mitte w#ham kui 1200 m ,küll aga suuram,rippudes ära, õpilaste 
arwust .Socw tow on ,et ta asetseks koolimaia lõunn pool sol küllal. 
Koolimaia lähem ümbrus (3u , mäng” pl ots , а od ) panb olema piiratud alaga, 
mida nga ei tohi ehitada okrstrendist,mill? kulles lapsed end kerges
ti wõ1wnd wigastada. .
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.4 stus suhtes on koole mitmeid tüünedV he tetvitudol tuup, kus 811 kesk koPfäop Ta majanda-
St klassid, kuid seda ei saa söövitavaks nld^dn \i toda,ka histi tuulutnda! "PaPju - -
101 ; dor asub klasside kõrval, s.t, klhssid asuvad ainult 

fl vastuvõetavaks lubada tüpi, kus si . iisuD ainult lubi teise klassi.

r -ei' n pime
-lp, kus „

1;\з1 peol koridori:
üht

Iides .n. , -t °lla põhja poole. Hommikuse õppetööga koo-
5n 98.0 „°/ Vi ’ 9u aknad oleksid suunltud õhtu poole, õhtuse 
ppe .loga koolides hommiku poole, sest kui aknad on hommiku või lõu 

■ PGolersiishommikution klassis möned kohad Ulg holedaa’ja
on tarvis akendel ssriideid . Põhjapoole võib ase- 

viibitakse lühemat aega, näiteks koridor rõdud' ioonistusk128s, roomatukc’guruumid, tropiie’-d,
- r 6 Pi d koolimajades peavad olema ehitatud nii, et iga 10 

Te-csstme ol?ks P^tyorm. Trepiastme laius peab olema 30 cm;
?asi trepi ^1US lj2 Koolides, kus üle 300 õpi-
-281’ iaks trePlk^da‘ Trepid olgu tulekindlast materja-
-lstonsgorihsipuud yfrUBtatud nupudega, et hoida seega spila-öLetSs^Ža mlS ^1VaA 1??PpedQ V^a sageli

+,.Ri.i 9 t 9 h 0 i u r u u m peab olema hästi köetav ja tuulu
tatav ning peab sisma eraldi teistest ruumidest, sest märjad ja 
tolmused, üliriided rikuvad Õhku. - ja
aV 2 i m Bretels keeles osutub tänapäeval võimla mõõda- 

Ž?2^^12kS,^VfXÜmal1S koolös ma°i Võib kasutada VXimiemi sruumi na 
mi' ^u, korraliku puust põrandaga, katusega ning +Dmog- 
buul0:. sademete ja lumetuisu kaitseks tarvilikkude seintega. Üks 

g _ 4. ’ valguse ja värske õhu juurdepääsu vsi= 
-g, n lah443t rodu kalge peab olema võimalik sulgeda
ühekordsete akendega võ katta lõuendiga. Võimla suurus olgu. et 

g 60 õpilase kohta tuleb 250 - 300 m2 põrandapinda/
• • / imlas viibimine on lubatud ainult võimlemisri ie te s, et ruu

mi ei tekiks tolmu ega mustust.

rõdukülg jäetagu lahtiseks, 
maldamiseks. ~ ' - - - - valguse

. ; ;; 9 rr . s r u u m. -gas koolis on soovitav ka veel eiline 
pesemisruum, kus lapsed viihemals käsa saaks pesta. Kui oi ole või- 

.eriruumi soetada, siis peaks võimalik olema selleks kasutada
V—- j aKiigukohe eesruumi sellekohase posemisseadeldi sega . Seal kus 
cn uusiruum, võib ka need ruumid kokku asetada. Üldiseks tarvitami
seks Krerätti tuleb iga päev vahetada.

Tu s i ruum , peaks olema igas suuremas koolimajas ja nimelt ysim_ 
-em1s9 - uumi juures, et lastel oleks võimalus peale võimlemise tun- ■ 
di end higist puhtaks pesta.

du Ja
Viiljaliicukohnd peavad olema otsekohe valgustatud akende kau- 

tarustatud ohut^mbe lõõridega.
Iga 30 poeglapse või 2C tütarlapse kohta peab olema klosetie

2ks iste, kuid üldse mitte alla kahe istme koolis. Poeglastele teh
tagu veel veekindlad pissuaarid iga 20 poisi kohta tiks. Head välia- 

-gukohe isted on emailitud, rauast, mille peal ülestßstetav puu- 
raam. . ai j aknigukohas valitsegu piinlik puhtus. Seal kus kanalisal 
' oD Puudub, peab aukusi tihti puhastama ja deslnfltseerltarna.

—-oseti mustuskastist peab -vähemalt pool asuma väljaspool hoo- 
2®/2ПйЯ1П9^1 ' T~ p9Qb 01Qma veekindel, ehitatud kivist’ ja krohvi - 
^.d usemendiga Või betoonist valmistatud ja seestpoolt tõrvatud, 
us-usknsti.pesb ^1№11к olema kergesti puhastada ja ta peab olema 

/ tj/: ühekordse kaanega, et vältida si sselangemi s hädaohtu. Keela- 
bUr "UÜ onklosettideks lihtsnde neslunukude (kaevude) tarvitamine .

. 1 S ©. U Г id. õpilaste ühi seluruumid ehitatakse
nu-- 169 hidntnrvilikumal korral neis maal asuvais koolides,
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kus õpllaseü kodukoha kauguse pirast-on snntud3Ouime 
õppenäda-a vh-te.l: Dagamisruumid ehitatakse eraldi p- qlnbole ja 
tütarlaste Lc ühes eraldi pesemisruumidega Ja klosettidega . õpll.cot 
magamisruumis ’• b olema õhuruumi vähemalt 7 m3 iga magaja kohta. 
Ühise ' лг srimid peavad olema varus tutud õtuvnotussoudoga. 
õhuvahe--а e luut . Ign lae all. Magami s ruumi de ehitamisel tuleb sil
mas pi.dada vcedldG otsin rbehohas t paigutamist. Neid ei tohi paigu
tada otse akande alla vi ahjude kõrvale, Ühiseluruumides, eriti 
magamisruumis tuleb hooliga valvata selle järele, et sinna ei tekils- 
lutikaid oga taial parasiite. Ühi seluruumidega koolides on veel nõe- 
tav, et oleks cv LV . tuba põrandapinnaga vähemalt 5 m2, kuhu saaks 
isoleo'-iia 1 s J gostnnud õpilasi.

" ssinuum kõige tähtsam osa koolimajas. Klassitoa põranda 
pinda'pk "* ÜJ/lba ühe Õpilase kohta 1 - 1,2 m2 ja õhuruumi 3 - 4 m2. 
Klassitoa kõrgus ei või olla alla 3 meetri, klassitoa laius mitte 
alla C;\a mitto üle 7 meetri ja pikkus mitte üle 9 meetri. Üks 
klassitubepono mehitsma 40 õpilast. Klassitoa aknad peavad olema 
ainult ühes seinas ja koolipingid tulevad nii asetada, et valgus 
akende .u lengeks "pilascel vasakult poolt, et ei jääks kirjutami
sel - c < i nberile . lpoolne valgus pimestab silmi.

Akendo / ' souscplnd tihe klassi kohta ei tohi olla alla 1 : 7 
sama klaasi pFoondapinna kohta. Taevas peab paistma läbi klassiakna 
igalt kohalt klassist vaadates. Aknalaua kõrgus põrandalt peab ole
ma Mhemalo 1 mester. Akende vaheline sein ei tohi olla üle 1,4 m 
lai, sest siis ulsks osal pinkidel puudulikult valgust.

’ Klassi uksed peavad xx avanema väljaspoole ja olema vähemalt 
1 m laiad- Klassipõrand peab olema sile, ilma pragudeta, soovitav 
linoleum vL parkotikate . Täiesti kõlbmatad on kivi-, savi- või be- 
toonpörerded, sest need on külmad.

Puust prandaid peab tolmu sidumiseks vähemalt igal veerandaas
tal üks mo - ■■ kakskorda nädalas niiskelt pesema ja igapäev
niiske saepuruga pühkima. .

■ - in pesemisruumide põrandad peavad olema kaetud mitte-
mädane /" materjaliga. Riietehoiu ruumi, koridori, rõdude, trepikoda
de ja äah^.xti) 'põrandaid vü;ib katta kiviga, tsemendiga, metlahh, 
ksüloliit ja mun sama suguste "omadustega plaatidega.

Kl a es 1 c vinad peavad, olema kuni 1,2 m kõrguseni värvitud õlivär
viga. soovi-av r.u . Aam värv, et mitte iga väiksem plekk ei paistaks- 
silme, vii ksotnd u/.ust v”l muust materjalist paneeliga ja värvitud 
nõnda, et paneeli võib pesta veega, seebiga või muu vastava vahendi
ga. Phupaneol on aga halvem, sest kogub kergemini tolmu ja putukaid. 
Ülemine k] assi toa osa olgu värvitud heledate värvidega. Klassi laed 
je seinad olgu ehitatud nii, et kõla nendest läbi 61 kostaks, et jj 
ühe Irlussd eppe tegevus ei segaks teise klassi õppetegevust.

Kooliruumid peavad varustatud olema korraliku õhuvahe tu sseade- 
ga. Iga klassiruum olgu varustatud värske ~hu juurdevoolu luugiga 
ja rikutud õhu vhljatmbe lõõriga. Õhu väljat~mbe lõõrid peavad ole
ma asetutud гИ, et nondos liikuva õhu t° ei saaks langeda, selleks 
on soovitav asetada Rhulörid sui tsulõõride kõrvale.

Klassiruumi tuulutamiseks tuleb jätta ka talvel üks aken lahti
käivaks. õhk klassis peab vahetuma ühe tunni jooksul vähemalt 3 kor
da. Õhk vahetub ka kiul uste ja akende pragude kaudu, kuid sellest 
on siiski vahe. Harilikult sisaldab kooli õhk süsihapet palju rohkem... 
kui tervishoid seda lubab. Iseäranis ruttu tõuseb süsihape rohkus 
tunni ajal; esimese tunni ajal on 1 promille, pärast kolmandat tun
di juba' 4 - 8 promille, vaheajal, kui pilased õues või koridoris 
viibivad väheneb süsihape hulk tuulutamise järele õhuakende kaudu 
kuni normini. Sel põhjusel tuleb suurt tähelepanu põdrata korrali
kule ventilatsioonile.

Küte. Klassitubade t° ei tohi tõusta üle 19° C. Keskmine tD 
klassis olgu 17 - 19е C ja võimlemissaalis 13° C. Ahju tüibidest иии 
on kõige parem vee keskküte. Keelatud on asetada klassiruumidesse
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malmah Jusid, sast nende kütmisel wõib tekkida süsühapendi t (СО) - wn- 
gugnasi,mis õpilastel wõib kutsuda esile mürgistus nähteid,Samuti 
ei tohi tarvitada kantawaid ah jusid.

Kui ei ole wöimal ik koolimajasse keskkütet si ssaseadö, sii s tar- 
, wibnbagu potthhjusid,uid nood olgu walimusolt lihtsad,et nad 
ei mu/tvks tol. ли oqujateks jr et neid oleks kerge puhastada.

К v n s t 1 i к W о. 1 g и s t и s. Kuna osa koolitunde langeb-..  
pimeda aia poolo , - ii s ei saa töötata kõige aeg päikese walguse - 
aldi, atd tuleb abiks vtto kunstlik walgustus.

Nõudel к nstlilu valgustso kohta on: 1. Ta ei tohi rikkuda 
õhku < COa . soo 1u s). 2. Ign õpilase platsil olgu küllaldaselt wral-
gust,wismelt 25 аз tor-kiiinolt . 3. walgus peab jagunema ühtla-
sell,et ei 1 . к; ks soga aje war jusid. Kõige otstarbekohasem koolides 
on pcol-i nd rokin 3 walgustus .

"I e o w a röst и s . Ig' kooli juures,kus wevärk puudub, 
peab olema tervishoiu nöotole wnstaw kaew,mis annab puhast joomis- 
kõlbulikku w ut.K; r pe " oi эта )emal kloso t tide st ja teistest 
mus tusa 11 i n test Her- on punrkaow pumbaga.

Lastule iconlsls viil j a pand d wsi pe b olema asetatud sar- 
nnstesse wanndsso,et sinna ei saaks sattuda ei. juhuslikult ega 
tahtlikli k"k ;j- .11 si ir knh lüli ko ollused.Hea oleks kui igal &pi- 
laa1* c ■ -:s ioominolen om 'peek-er,kui seda aga raske lAbiwiia ,siis 
on soe . L w (00li0 turv/i t»da "Dortmund-i" purtskaewu, kus waejuga 
suhu .и ■ se, i; oo jo-v huuled puutuks wekraani külge.

Ücieenilist t:'htsust о owad koolides wal sülje kausid 
]'a P a b P 1 i к о г ■' 1 d. Igas ruumis ja esikus olgu wihmalt 
üks «таим m es poeb olema d?sinfitsderiwat wedelikku . Igapäew 
ounntelse .:U1 j ekauseo. Igas klassiruumis ja esikus olgu samuti X 
y-;/ ' *’ '■ visite pabereid ja muid jääneid.Ka pabari-
korwi tuleb Igapäev; bihjondods.

ha 1 ca

ringwoo

g 1 d . t hoiduda koolipingist tekitatud ter- 
f'insiret; № igale õpilasile ta. kaswulo wastaw 
.1 tohi temal istuwal õpilasel takistada were- 
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Istme kRwarsele .Laua nõlv; peab olema 15 .
f - r , n t s’ iks kutsutaksa laua istmopools9 
vrertikonisos sihis.Kui differents on liine 
istmost liir k~r^)l, siis õpilane on kirjutan 

^H'sünritud parematRiee kõrr^ale tõstms,mis pikapeale Wõ1b 
esile kutsude selgrooks õeluse, samuti on, lugemisel sus Paamat sil 
eS--, liier lähedal.Kui diff inerts on liig wäike,s.o. laud asub

3-lj1s Istmele,siis lugemisel ramat seisab silma de st liig 
ll1,i Liriitomissl poob õpilane kallutama oma keha tusewalt ettet 
Ä mis tnkistr-b angl. wobr werorinewoolu jne. Differents peab 
V-,‘poist1 15# ja tütarlastel 16% kehapikusest.

" Harilikult on topi tous ei pingid,millel istuwad kõrwuti kaks 
õniiast .sarnasen kaheistmelised pingid on wahest üksteise taha 
fikseeritud,nii et üks pinkide pikirida moodustab ühe terwiku.See 
moodus takistab õpilasi pinke nihutamast oma tahte järele.

KIssipSyende puhastamise kergendamiseks on mõnel pool , 
fikseeritud-pinkide ridadel all rulli-küd,mis wõimnldawad puhastajal 
-:jia, ridade lükkamist ühest seinast teise.On ka pinke,mida 
Ps,naa punnstamiss juures wib hullutada küljeli’,et pääseks parem 
puhastama pinkide alusetul, kuid so juures on holwaks küljeks et siis 
Lindipottidest tuleb tint ennem wil jawalada, s st muidu woolab ta 
tindipotist pingikell utami s ei ril ja . Tindipotid koolipinkidel on 

" "" fikseeritud wõi laua sisse mei sterta tud.

рзаЪ wrastama selgroo 
Koolipingi d i f

keuqust istmest
suur,lnud asub S9'32R

herilikult kas l-ruri külg

S e i n a t a h • 1 i d . On soowitaw,ot sinatahwlid oleks wõrd- 
1-misi suured ,walmi sto tud mnt rjaslist,mis ei läigi,sest wastasel 
korral oleks osrl Rpilostol tahwlilt lugemine raskendatud .Kõige 
gobimemeks wRih pidode V*  irwus eit musti tahwleid,millele kirjutataks 
ve1e, kriidigo wõi wolgeld t hwl iA .mif -edela kirjutataks siis musta 
kriidiga. Tahwlid on herili ult seinakülge kinnitatud. Omal jalal, seiswai 

umber pöörduvnie tohvleid ei sa- sellepärast hideks pida- 
dn et õpilased w~iwad willetndas neid vrber ajada wõi oma sõrmi jätta 
t-‘wl; is selle raami wobei e . Tshwli tol e mitteoomaldawa wäwiga wär- 
witud ruudud in jooned socomad tahwlilt lugemist ning sarnaseid tahw- 
1nid wõiks terwvitnn ainult oritarbekordadel,nagu matemaatiliste 
k?wrnt i ooni stomi s ei jne.

õ p p о г а a m a tu. d. älgids õpilaste terwislist seisu- 
korae,nim,at lühin c likkus (mronia) protsent kaswab õpilaste 
juures õppeaastate hulnamn.simssal õppeaastal on lühinägelikkude 
laste arw kõige wHiksam,s3 kaswab aga teisel,kolmandal jne. õppe
aastal. On enam kui kindel,et kool soodustab teatud mägral lühi-, 
näuelikkust .Selle põhjuseks wõiwnd olla halb walgustus, ebaloomulik 
1 stumiswii s, pikas jolina töõpäevp. kuid wäga sageli ka halwa paberi 
ja trükiga õpparaomatud. .. .

Terwishoiu nõuetl wastawa õppersematu paber peab olema täiesti 
walge ja si la .LHikiw paber ei о1 -j het',sest seda trükki on raske siis 
lugeda.Paber ei tohi olla ka nii Õhukene, et trükk teisel pool läbi- 
paistaks.

õpr era ema tu te triiki luures tuleb silmaspidad laste anadust 
ksllado13 raamat maretud.Õprimist algawatel3 lastele peab trükk 
olema suurema täh lin ’, ridade wahe suurem ja read 1 h3mad. 
Aabitsa trükk peab o1 p wolpi suurem ja solnem.

Õpperaamatute' trükkimisel )' tohi tarwi tad wanu kulunuid 
kirin tähti .Trükk peab olema täiesti must.Ühel kantsentimetril ei 
tohi olla keskmiselt enarn kui_15_taht3^_______________________________

—— —— Harilik rama3 raamat Aabits

Trüki kõrgus 1,5 mon 3.0 - 1,7,5 mm 4,0 - 3,0 mm
Tähtede wahe 0,5 invn 1,-' - 0,6 1,5 - 1,0 mm

Sõnade wahe 2,5 rnm 4,0 - 2,3 5,5 - 4,0 mm
Ridade wahe 2,5 mm 5,0 - 2,9 mm 6,5 - 5,0 mn
Reo. pikus 100,0 mvm 100,0 m —
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Kaar d i d: Maateaduslikud seinakaartid peavad olema või
malikult suured, mitteliiiki vad. Nimedega ei tohi kaarti ülekoorma- 
ta, sest siis muutuks tähtede väiksuse ja nirede tiheduse tõttu 
nende lugemine raskeks,

Samad nõuded on maksvad ka teiste seinakaartide ja seinapil
tide kohta.

Õppetundide jaotus. Õppetunni loomulikuks vältuseks on 3/4 
tundi, sellele järgneb vaheaeg 10 minutit, peale kolmandat tundi 
harilikult nn "suur vahetund" mis kestab 20 minutit.

Lasio tähelepanu kestvus pole pikk. Laps väsib palju rutem, 
kui täiskasvanu, sellepärast peab laps töötama ka tihedamate vahe
aegadega: Nagu füüsilise töö juureski, nii ei saa ka valmilse töö 
juures nõuda õpilaselt rohkem kui ta jõuab. Väga tähtis on õpila
se tervise kohts otstarbekohane tööjaotus ja vältus.

Raskomaiks õppeaineteks peetakse koolis matemaatikat ja võõr
keeli, sellepärast on soovitav, et need tunnid oleksid seatud päe
vases tunnikavas ettepoole, sest siis pole õpilased veel väsinud 
ja nad on tähelepanelikumad. Kergemad tunnid on laulmine, joonista
mine, võimlemine, need ei nõua niivõrt vaimlist pingutust ja neid 
on hea paigutada tunnikavas lõppu, kui laste tähelepanu ja vastu
võtlikus juba nörcenenud või neid võib asetada ka raskemate tundi
de vahele. Väga tähtis on õpetemise juures veol õpetarnisviis . Mõ
ni õpetaja on võimeline ka kõige raskemat tundi nii ettekanda, et 
see paelub õpilaste ti olepanu ja ei lase neil tundi igavaks minna. 
Elav tund visiteb ka palju vähem, kui elutu ühetooniline ettekanne.

Õppetöö alguseks ommikul on kõige soovitavam, et nooremates 
klassides algaks õppetöö kell 9, vanemates klassides kell 8. Ühe - 
päevaseks õppetundide arvuks oleks küllaldaseks 5 tundi.

Ka koduste õppetundide ettevalmistamisel tuleb reeglipärasust 
silmas pidada; ei tohi kunagi unustada, et õpilase kasvav organism 
vajab ka tarvilisel määral puhkust. Koolis tuleb õpilaste tähele
panu juhtida sellele, et nad õhtul magama läheksid normaal ajal ja 
et magamise aeg oleks 8-10 tunni pikune, olenedes õpilaste vanu
selt .

Kooli mõju lapse peale.

. Kon-lkohustu nõUab noorelt inimeselt kindlat erinevat tööd 
mis kestab me: j oludes 6 - 11 - 16 aastat, kui kuueklassilisele 
algkoolile juurde arvata ka keskkool ja ülikool. See pidev ja eri
neV töö vojuteb s9geli ka oma jälje õpilase tervisele, samuti nagu 
iga teine kauake stev kutsetöö. Tekib eriline liik haigusi - kooli- 
ea haigusi . . ' ---------

3 Viga heidetakse koolile ette, et kool 'vaimu arendamise
kõrval m^jub kahjustav1 It lapse koha arengule, nõrgendades üldist 
konstitutsiooni, Kooliikka jõudnud laps satub hoopis uude keskkon
da; mängimise ja hüppamise asemel on ta nüüd sunnitud istuma ühte- 
järgiks -• 6 tundi päevas koolipingil, tehes vaimlist tööd. Nagu 
juba öeldud jiteh s.e sageli tõesti oma pitsati lapse tervisele, 
kuid asjatundlik bööjactus, ст . tarbokoha sed võimlemistunnid, pidev 
arstlik kontroll ia asjalikud, selgi tuskõned võivad viia selle hä
daohu kuni minimaalsusoni .

Kooliea haiguste juurs tuleb kõigapealt peatuda haiguste juu
res, millisol n tingitud otsekohe koolielust, nagu lühinägelikkus, 
selgrookõverusad, verevaesus ja lil gväsimus (ületöötamine).

Lühinägelikkusest ja'selle phjustest oli juba eelpool lühi - 
dalt juttu. Peale lühinägelikkuse põhjuste kõrvaldamise, s.o. ter
vishoiu nõuetele vastavate õpperaamatute kasutamine, vastavad koo
lipingid jne. on kndlaks nõudeks veel, et kooliarst vaadates igal 
semestril järele laste torvislise seisukorra, muu seas ka nägemise 
teravuse, asetaks 'piir, sed istuma pinkidele vastavalt nende näge
misvõimele, lühinägelikud lapsed tahvlile ja kateedrile lähemale.
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Kooliõpetajad peavad valvama solle järele, et õpilased püsiks 
ka neile arsti poolt määratud pinkidel.

Samuti tuleks tihelpanu pöörata sellele, et puuduliku nägemi
sega lapsed kannaksid prille, et nende nägemine veelgi halvemaks 
ei muutuks.

Selgroo kõverdused on kolme liiki: 1. skolioos, selgroo kõ
verdus külje poole; 2. küfoos, kõverdus taha poole ja 3. lordoos, 
kõverdus ettepoole. Kuna kahe viimase tekkimist põhjustavad mit-’ 
mesugused haiguse protsessid, siis skolioosi põhjustajaks on õige 
sageli kool. Küllaldaselt arenenud lihastik hoiab lapse selgroo 
loomulikus õiges asendis ilma, et lapsel selleks vaja oleks/tead- 
likku pingutust. On ag lihastik n~rk, siis vajub selgroog keha 
raskust kandes kõveraks ning püsib õiges asendis ainult lapse tead
likul pingutusel, nii taks kui 1 ns-üe meelde tuletatakse, et vaja 
on sirgelt istuda. Selgroo kõveraks vajumist soodustavad' halvad 
ebasoodsad koolipingid, nimelt koolipingi liig suur differents, 
mille mõjul kirjutamise juures lapse parem käsi ja õlg asetuvad 
liig kõrgel, ning see tekitab seipnookõveruse paremale poole Ka 
raske raama tupambu kandmine ikka i aps ja samas' käes põhjustab sko
lioosi .

Skolioos tekib ikka pikkamisi ilma mingisuguse valutundeta, 
paistetuseta ja punetuseta. Skolioosid võivad paraneda, kui kõr
valduvad varakult nende tekkimise põhjused, sellepärast tuleb koo
lieas teravalt silmaspidada lopse selgroo arengut, et õigel aial 
saada tekkivale kõverdusele vastavat ravi. Vanade skolioosidera- 
vi osutub enamasti asjatuks.

Kui koolilapse vaimlis harimise kõrval unustatakse ära tema 
kehale tarvilikud niuded, nagu küllaldane vaba õhk, hea toitlus, 
liikumine ja otstarbekohane tööjaotus, siis võib nende puudumine 
kutsuda esile täpsel verevaesuse. Laps on kahvatu, капт 
natab unepuuduse ja peavalude all, väsib ruttu ning edukas õppe
töö on takistatud.

J v '' simu s on nõrkus, mille all kannatavad ena
masti Pirllih uit koorma tud õpilased, kuna pärilikult tervetel se
da peaaegu kunagi ei esine. Põhjuseks on mingisugune kehaline või 
vaimne vapustus või ülekoormatus, nagu ületöötamine, eriti nõrka
del ja ve rova ste 1. Lapse vastuvõtu ja meelespidamise võime nõrge
neb, tekib hajameelsus, kergesti iritatavus. kehaliselt on need' 
õpilased verevaesed, kahvatud, isuga ja aeglase kehakaalu

langusega..juurdevõtuga või koguni kaalu 
Paale eeltoodud Unisuste

luvad kooliea haiguste hulka, 
kohe koolielust

on T-e- rida haigusi, mis samuti kuu
. kui ■ ne-'õ pole tingitud mitte otse

. . __ vaid tekivad mltmesuguseil muil põhjusil, kuid
esine SAgeli kooliealiste laste juures jn loetakse seepärast 
kooliea räiguste hulka. On soovitav, et neid haigused poleks "terra 
inccgnita ks' pedakoogidele, vaid . nad oleks üldjoontes teadli
kud neist haigustest ning et nad tarbekorral oleks võimelised and
ma lastele tarvilisi näpunäiteid.

~ • Silmahaigustena esinevad sl Ima-ma r jad (trachoma) . Trachoma 
põhjustab sageli pimedaksjäämist; meTl äesti"' 50’ ^-pimödaist on 
kaotanud nägemise silmamarjade tagajärjel.

^Rlrus algab ägeda libastusega. Silma valged muutuvad punaseks 
valuta vao, kardavad valgust ja jooksevad vett. Rähma tuleb silmast.

.1l,11res kibe torkav hõrumine. Silmalaod seestpoolt kae
tud npnseapen suuruste, hallikate slmekestega, mis hiljem lõh
kevad ja. armisid sunnitavad. Rips- ed pöörduvad selle tagajärjel 
silmamuna poole ja hõ-rubad sarvnchk. Haigus levib käte-' ja tas- 
kuritikute. Pesunõude jne kaudu. Haigetel lastel keelatakse koolis
käimine .

Kõrvehaigustest esineb töntskmmir, mida põhjustab väga sa
geli к rya välise kuulmekigu ummistumine kõrvavaiguga , Kui see 
kõrvaldada, muutub kuulmine normaalseks.
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Kea kõrv a põletiku puhul tugev valu kõrvas, mä
da jooks. Pöörate sarnaste nähtuste puhul kiires korras arsti poole.

Õige sageli esinevad kooliealiste laste juures soolte 
p а r e s i i cl i d. Kardeta varnaks neist on laiuss (botriocephalus 
latus), kes tekitah verevaesuse. Laiuss Levib kalade, peaasjalikult 
haugide, lutsude ja ahvenate kaudu. Kala naha all leiduvad tangu- 
kosed", mis halvasti keedetud v~i küpsetatud kala söömise tagajär
jel eluvõimsana satuvad inimese soolde, kus ta areneb kuni 10 m pi
kaks paelussiks. Peale laiuss! esinevad paelussid, mis levinevad 
sigade kaudu (t<.enia solium) jn veiste kaudu (taenia saginata).

Paelussid koosnevad jätkutost, milliste arv ulatub kuni 4000- 
ni. Iga jätk sisaldab eneses suure hulga mune. Paelussi munad pole 
palja silmaga nähtavad, neid saab näha ainult mikroskoobi abil. Mu
nad sattuvad roojaga nn "vaheperemehesse" (siga, veis, kala), kelle 
kõhus areneb lood, mis tungib lihha, kus tekitab "tangu". Halvasti 
küpsetatud(ke detud) liha sööjal areneb sooles uus parasiit.

Kõige sacedasmsist soole parasiitidest on s о 1 g о (ascaris 
lumbricoi es) • Neiu, on lastel vahest suurel arvul. Tekitavad kõhu
valu ja segavad, und. Roojas on leida parnsiidi mune.

M а a i uss ( Ozyuri s vermicularis), on väike valge ussike, 
kes elutseb tuhandete kaupa pärasooles. Tekitavad suurt sügelemist 
pära augu ümbr 11 s ' s .

Peale selle esinevad koolieas rida nakkushaigusi, nahahaigusi 
ja vnir- ning n rvihaicusi , millised leiavad, käsitamist pikemalt 
vastavate pestikide juures.

Kooliles . : tervislik järelvalve seisab kooliarsti 
käes. Kooliarsti 1 kuseks on koolimaja, tema sisseseade, õppevahen
dite ine ja teiste tervishoidu puutuvate asjaolude Järelvalvamine. 
Temp kohus on wrd?ta läbi lapsi tervislisost küljest, kui nad koo
li astuvad.,, et oi sattuks kooli lapsed, kes võivad kardetavaks saa
da oma kaasõpilaste tervisele. Arstlisolt vaadatakse kooliarsti 
poolt läbi veel к'Чк kooliõpilased vähemalt üks kord semestris ja 
märgitakse saadud andmed "terviselehele". Kooliarst annab juhatusi 
veel nakkushaiguste hti puhkemise 1, ravib õpilasi haiguste puhku
del ja selgitab lastevanematele tervishoidlisi^küsimusi. Ka tervis
hoiu õppetundide andmine on kooliarsti kohus. Õpetajad peavad koo
liarstile icatopidi sbuiks olema.

Kooliarsti ahiks on к о о 1 i õde. Kooliõde selgitab õpilaste 
elutingimusi kodus ja annab vanemaile tarvilisi juhatusi ja näpu- 
niiteic vä;'rn4h.eto kõrvaldamiseks .

Kooliõpetajate haigused, ja' tervishoid.

Kooliõpetajad puutuvad tih idalt kokku õppiva noorsooga. Nad 
peavad neile jagame, raimlisi teadmisi, selgitama elulisi probleeme 
ja marnitsomonsil hoolt kandma oma tervise eest. Seejuures tuleb 
tähele parra, et kooliõpetaja seisaks nõuetavas kõrguses, et te. suu
daks edukalt täita tema õlgadele pandud ülesannet ning et ta ise 
ai saaks kardetavaks oma õpilaste tervisele. ~

On seatud üles normid, milledele peab vastama õppejõud. Õppe
jõuna oi v?1 am tisse võtta neid kellel on:

1. k’nolemis defektid: valesti tähtede hääldamine 
kogelemine, pudistamino.

2. kuulmise puudulikkus üle 25 %.
3. nägemise puudulikkus korrigeeri tui t üle 50 %.
4 käte jn jalgade defektid, mis takistavad õpeta

mast õppeaineid, mida Sprejõud peaks õpetama.
5, kes põevad tii sikust, nakkavaid nahahaigusi, 

suguhaigus!,
6 kes kannatavad raskete haiguste all, mis takista

vad õrrötööd, nii rasked südame vead, halvatused, 
langetõbi, silmama rjad, korea, vara jane nõdrameel- 
sus .
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Nagu koolilaste juures eelneb eriliik halgusi ■ kooliea hulgu“ 
/ sed, nii esineb ka kooliPpetajate juures TidE hniMMli mida VP-Ki 

nimtada kooliõpetajate haigusteks, mis on tingitud vastavaat elu- 
kutsekSige sagomini esineb siin krooniline kurgu katarr, 
se põhjuseks on, et õpetajad on sunnitud Biße kaua Jrgimõdä.TMä" 
kima ja kui puudub vastav hÄHleseade, siis pidev kurgu ja hhNeM 
peelte Hrritus kutsub esile kroonilise katerri: Selleks.onäpövi". 
tav, et k?1k pedagoogid, kes asuvad oma kutsealale laseks GSJstunem 
jäte poolt oma hh'h'lt seada.

Teisteks sageastemaks kooliõpetajate haigusteks onneuresthe" 
nl® je hveteria (vt.vastava pee tüki juures).

Kehakultuur. *+-

Mena sana in corpore sano! - Terves kohas on terve valm, selle 
lausega on tahetud RRlda, et oma vaimse bugasi täiendamisega ära 
unusta ka mitte oma keha. Ainult siis v~ib inimese valm püsida 
vürsk^na, kul ta asub terves kehas. Sellepärast ei saa mitte Valk; 
selt mõõda minna sõnast "kehakultuur" • Kehakultuuri all ei ole siin 
mõeldud mõttetuid rekortida tagaajamist mitmesuguseil spordialadel 
vald siin on mõeldud selle sõna all mõistlikke, süstemaatilisi ja ~ 
utatarbekohasoid kehaharjutust. Füsioloogilisest seisukohast vaa
datuna mõistame kehaharjutuste all tööd, mis tehakse mõttega saa
vutada inimese organismile jõudu, osavust ja tervist. Kehaharju
tuste juures tuleb tähele panna, et ei tekkiks ülepingutust, sest 
siis saaksime loodetava kasu asemel ainult kahju. Et ei tekkiks 
Ülepingutust зЧз tuleb kehaharjutust klassifitseerida vastavate
le vanadustela, sest oi saa lapsele mitte samu kehaharjutus! ette- 
kirjutada, mida t iskas vanul ler

Vas takalmo nü”d kehaharjutust üksikute eluigade juures:
6 - 9 nastastolo on soovitav liiklemismingud vabas õhus. Mitte 

piirduda üksikute lihasgruppide tegevusega. Hiljem võib üle minna 
mängudelt lihtsamatele ja kergematele vabahar jutustele. Rohke liik- 
lemina vabas õhus m^jub hNshi lapse hingamisorgaanitele ja südame- 
tegovusele, pakkudes ühtlasi 15bu ja rõõmu.

9 * 14 aastaste juures tuleb asetada lihtsad liiklemismängud 
- minpudega, kus luba suuromad niuded: nobe Ais ja kiirus. Selleks 

on sobivad pallimängud. Sel ajajärgul v~ib teha algust ka riist- 
vmlemisega, kiir*  ja kestvus jooksuga. 10-anstastele võ1b hakata 
õpbtsma. ujumist. Hoidud© suurematest jõuharjutustest.

14 * 19 arenemisanstsl on kehaharjutustel kaks eesmärki: 
WQ aarendads kasvevsid kovsa ja sidand nine teiseks harjutada, 
üksikuto lihasgruppide valitsemist osavuse arendamise teel. Esi- 
mase k^bi viimiseks on haa kiir jooks ie kestvus jooks. Teise arenda
miseks on hea riistadel võimlemine, üksikute harjutuste liikide 
valikul tuleb juba r?hku panna elukutseleet valida harjutusi 
mis kooskõlas vastava kutssn: nii on soovitav kinnises ruumis 
töötevetale vabaõhu harjutusi» jooksu jne; põllutöölistele ja.teiste 
10» kes juba oma tööajal viibivad niikuinii vabas looduses võib 
v^tta enam riistadel võimlemist. Selles eas arendada ka ujumist, 
aerutamist» rattasõitu jne. . ~

20 - 30 eluaastal on saavutanud inimene oma kehaliste võimete 
haritipu. Sel ajal võib tarvitusele v^tta juba raskemaid jõuharju- 
tusi. .

30 - 40 eluaastail on sageli rasvummiskmlduvused, selle vähen
damiseks on hnd j~u- ja kestvushar jutused.

40 * 60 lunestail tuleb täthelemnnu p~~rata organismi vanane- 
misprotsessidale. Ki ole Tummtsvd üleliigsed pingutused, sest näi
teks faha tekinmd veresoonte lubjas tüse puhul v~ivad need hädaoht
likuks smeds. Soovi tw ybpharjutused ja kergemmaku juTme riistvoim— 
lemime ~ .

Kshakarastaseks et ola ~~ jaamad mitte üksinda kehaharjutused,
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Kaemast vmsitost senb nuhk rritatud, nii et "huvanne võ1b Pi“ 
dada ’ naha spordiks . 0 on outsowads, misneaks nanbriks nhuvarmide juures on p , piil-gä poiste -
tl avaldab tervendavat Ыйо^^Пе. Kuhu rm^.o у
8^ПП Päikesega8 peab ama inimene ettevaatlik olema, soetpätkesega 
harjumata nahka tabab kerest! nahap^letix^ Paikese vannidega

J soovitav on pikesevanne 8 idude „suPtadmvStmist-tuleb plirdudn- 
liialdama ei ole hea, alates л 'V/ hiies hiljem, kui keha harju- 
01, vaid Rice lühikeste aegadega ja alles hi--‘1 alul vald 1n .. , . rehemaid negu päikese kaes,

Kuid ei tohi unustada, et. titt, onanismile on supelus karastu- 
supelusaniiqngv' ta h№6titllkuks gda mt-suguseia haigus 
pMe«113, eriti on ta kardotav sdomepotonteluro, vohomoutaa 
te -- r- 7

osutuda haigele inimesele, v jt^u ,,1э1д. тд tohi minna kl
ei panda küllaldaselt.tmhola.ttevitinnataoma pudu, alates uju "? vettoujunehicinrlkrond- klnde1' kaä ЗЙиЛ1 ka 4а^' 
mist kui S°№11 ei 18pe need kõik õnnetusega.

ja toitmine.Toit
Toit on hsavesalikorgantamignarnsönaomidsnzuutotombond-utä = 

kudede ehitamisel, lemttusyri"ormanism vajab niit, toitu uute 
Inimene peamiselt energis saami

seks ja lammutatud rakkude asendamiseks. roKulatsloonivõime:,
organism omab iseeneslikult kauni or(Janism uut toitu

nUja- jn jnueistingtihistovodomononte'iotoeduks just neid ai- 
vajab, instinktiivselt valib organ . vdivad siin esineda
reid, mis vastavad kehatarvidstelecoanijne). Inimesed ei d 
patoloogilised krvalknlduni utiga' üks i läbi , kuna toiduks vajalik- 
saa siiski enam selle ins _ - , toiduainete hulk on kultuuri
kude ja tarvitatavate tarvitatakse toiduna ena-
tõusuga vähenenud, l°°^s^kk^. konservi tult, praetult jne jne), 
masti muudetud, kujul (k e ’ t lda mitmesuguseid maitse-
Peale selle tarvitavad inimeseditenirast on ratsionaalse toitlus- 
aineid toitude juurde. к ^„t^tavate toiduainete koosseisu, nen- 
tamise juures vaja teada tervitotnstine, samuti peab teadma ini- 
oosloozomsstoströatrmmlanst, eHti^tis on see hulade 

toltizottmsnb"stsoldama w “=: Ck,5u,ts,ap,1k,ca,‘ 

millest inimorgonism aineid C‘im‘ jagada kuude rünma: val-
Mg, Fe jn3- K9ha}e vajali ke.s soolad ja vitamiinid. Ned ained 
gud, rasvad, süsivesikud, VeS-1. trrrrr-.4amTvvhe^rpühtal kujul, 

t<OTalnVbV^ortsl<>oPiaes. n„t. liha 
enamasti osinevad nad ™ Xld kui kt soolosid, leivas leiame 
sisaldab nii vaikusid nasvasid, "llga rasva ja sooladega jne. 
süsivesikuid koos valkude, süsivesikuist, sulatatudsebvnstu suhkur nöite koqsnnb.Patmiini kirevad 1ooduslisis PT°- 
seeyAsv peamiselt rasv< st m
duktes ainult k~rvalaineina. . A- valkudega on seotud
' Toi lainetest on olulisemad _ -e8wkudä ülesehitamiseks vaja- 
rakkude p 3”go kogu organismi elu. vnikudst. organism pab ala- 
likku valku on võimalik saada nmui
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Ilselt vihomals niipalju vaikusid toiduga asemele saama kuipalju ta 
jääkproduktides valku eristub (roojaga, kusega, rõgaga, nahakesta- 
degajne). Liigne valkude hulk toidus ei ole vajalik, sest ülearune 
valk elimineeritakse kasutamatalt, kuna organism valku ei ladesta 
nagu ta seda beeb rasvaga ja osalt süsivesikutega.

° R a s v a d ja süsivesikud tulevad peamiselt ar
vesse energia-allikatene s о О j u e ja lihastöö produtseerimi
sel. Kui toitudega sisse viiakse ülearusel hulgal rasva, siis orga
nism hoiab selle rasva varuks rasvarakkudes. Normaalselt toitunud 
inime sekoha sisaldab 20 9’ rasva. Rasv ladestub peamiselt nahaalu
sesse rakuskoesse, kuid ka mujale (neerud, kõhukelme jne). Süsive
sikud tarvitatakse enamasti töö soojuse produtseerimiseks, ladestu- 
mine on üsna vaike (maksas glükoge onina) • ülearused süsivesikud muu
dab organism rasvaks ja ladestub varuks.

V e s i on elutegevuse toimetulekuks vajalik. Keha sisaldab 
umbes 60 % vett. Vesi on vajalik ühest küljest transportvahendiha, 
teisest küljest saavad assimili satsiooni reaktsioonid toimuda pea
miselt vesi lahuses. Vett leidub rohkesti rakuplasmas, veres, mahlas, 
näärmeta nõristuses, peale selle saadab organism jätteainod välja 
vesilahustena (kusi, higi, osalt roe). Vee eristamine mängib suurt 
osa veel keha soojuse regulatsiooni juures (kuumusega tõuseb higi 
eristamine).

Joodidena ja söökides peab niipalju vett X¥XXXXX sissejooda- 
ma kuipalju kaotsi läheb kuse, rooja, higi ja hingeõhuga. Toitaine
te põlemisel ühe l~op-produktina tekkiv vee hulk on liig väike.

Mitmesugused soolad on vajalikud kudede ülesehitamisel (luudes 
Ca, P"vereš"Fe, ' kii pr?" ärme s J jne) ja rakkude norma- Isel funktsio
neerimisel, soolade sisaldusest oleneb, ka organismi normaalne nõr
galt aluseline reaktsioon (maos hapul). Soolad sattuvad organismi 
osalt soolana puhtal kujul (kedusool), enamasti aga toiduainete ja
joogiveega. .

vi tamiinide puudus annab end tunda vastavate avita- 
minooside nähtudena, nii C-vitamiinl puudusel skorbuut, P-vit. puu
dusel Peri-beri, A-vit. puudusel kseroftalmla ja" D-vit. puudusel 
rahhiit. Vitamiine leidub toiduainetes, peamiselt värsketes puu- ja 
aieviliades, v~is, piimes, kalarasvas jne, v*hesl  hulgal. A vi tarni- 
nooside vältimiseks peab tarvitama vastavoid vitamiine sisaldavaid 
toi lusinsid, uuomal ajal kus on õnnestunud sünteetiliselt mõnda vi
tamiini valmistada v~tab vitamiini küsimus vähe teise ilme.

Vaialikve toitaineid saame nii taimeriigi^ kui ka loomariigi 
saadustest; ie toi.tesoolasld ja vett osalt mineraalide riigist.Pal
ju on vaieldud küsimuse üle; kas eeldada, taime- või lihatoite. Ini 
тезе" kehaehitus lubab inimest pidada kõigesööjaks (omnivoor) ja see
pärast v~ib normaalseks pidada segatoitu. Taimetoi tlastele ja toor- 
toitlastele tuleb vaadata kui sktantidel toitlusalal: juures
cn ju kindel, et ainuüksi taimetoiduga läbi saab, niisama kui ainu 
üksi lihat oidugagi . Lihatoidu tarvitamise pahedest, mida taime- ja 
toortoitlased alati e s i 1 e toovad, on enamik liialdatud.

Tähtsamate toiduainete

Aine nimetus.

koossei s

valk

on järgmine:
% %

Vesi TuhkRasv Süsives.

Rukkileib, harilik 7,16 1,30 46,44 42,22 1,40
Ponnlei b 6,43 1,14 50,44 39,70 1,49
Sepik 8,44 0,91 50,99 37,27 1,27
N 03 a sai 6,81 0,54 57,80 33,66 0,88
Jahu, rukki 9,62 1,44 73,84 12,58 1,17

1 ,ni su ll>60 1,59 72,29 12,58 1,02
Tangud, odra 12,29 2,44 68,47 14,06 0,85
Riis 7,88 0,53 77,79 14,47 0,21
Kartulid 1,99 0,15 20,86 74,93 1,09
Kapsad, värsked 1,83 0,18 5,05 90,11 0,18
kaalikad 1,39 0,18 7,37 88,88 0,74
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rsяко.

Aine nimetus valk Rasv Siisivas . Vesi Tuhk
' Ernad, kuivad 23,35 1,88 52,65 13,80 2,76Piim rRRsk 3,39 3,68 4,94 87,27 0,72hapu 

Kohupiim 
J uu s t

3,24
4,11

22, t->6

2,69
0,35

30,93

3,30
2.06
3,61

89,06 
80,07 
36,47

0,76
0,69
6,03Munad, kana 12,57 12,02 0,67 73,07 1,07V~i, meierei

Taimovi
0,76 83,70

88,65
0,50 13,45

7,45
1,59

searasv ■
Loom allha, vrs 1а

3,50
20,10

84,65
7,40

11,65
71,50

0,2
1 0Sealiha, värske ra я vene f! tf 1 1 . 15,10 34,95 0,25 48,95
-L , U
0,751 а h i ?; 20,10 6,30 0,40 72,30 0,90Seapokk, soolatud

Lambaliha , v"rska , гая vene
9,72 

17,00
75,75
29,80

9,15
52,30

5,38
0,90Vasikaliha, ras’^ne 18,88 7,41 72,31 1,33 

16,41
1,71 
0,04 
0,41 
1,56

Heeringad soolatud. 
Silmud , värs1zod 
Suhkur, puhastatud 
õunad, värsked

" kuivatatud

18,90
17,29

0,4
1,42

16,89
4,89

0,75

1,57

90,90
13,33
55,38

46,23 
76,11
0,06 

83,85 
31,28

on õigetoidutr-r^duse anvutamino otsalisel toel on öig9 
'-uloo kindlrars tohnui polju kaotab inimene soojust

, \ Уи^и |Л.,?1.,,1р,Уд1?"гпд s . airbifreotido^a , sel141a.mo3til‘..
°^" kindlaks teha millise oiaained ja milline hulk

Toteaineid sõda tasa tezad, et organismi ainevahetuse tasakaalus 
hoida, energia kulu ja k«du väijondatakso kalorites, samuti väljen
datakse toiteninetest sardavet onorgiat keolorites.
. süsivesikud oksüdruvad organismis taielikult (H?0
ja --2), valgud ainult t ostud piirini. Organism saab siis:

1 g valgust 4,1 kaalorit
1 g rasvast 9,3 ”

-sivesikutest 4,1 "
( 1 karlor on 
1° C võrre ) .

soo sohnlk, mis vn ja läheb 1 1 vee soojendamiseks

. -wr»' atorvldus oi heb töö raskusest, intensiivsusest
ja kestusest, soojuse kaost. Kehaline tegevus majutab suurimal mää 
rai energia kulu suurust.

Toidu tarvidus mitmesnguste kutseosade ja töbiseloomu järgi.

Elukutse
N-ained

8
Rasv 

g
Süsives .

g
Kaloreid

Minimaalne tarvidus inimesel 57 14 340 1752Advokaat 80 125 222 2400
Professor 100 100 240 2322Arst (76 kg) 112 92 340 2709Arst 127 89 362 2832Arst 134 102 292 2695Tööline mitte töötades 71 28 340 1945a 1 ahoid i а 116 68 345 2522Püttsepad, lukusepad 122 34 570 3153Ekspres s 133 95 422 3158Tlsler 131 68 454 3194
Rasketööline 137 173 352 3614Pingutav töö 184 71 567 3739Mäetööline 133 113 634 4196Talu sulane 143 108 788 4811Metsa tööline 112 * 309 691 6135Volga kalurid, m9ha(i 319 57 486 383111 ” naised 219 43 463 3216
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Toi du tarvidus mitmesuguse vanuse juures.

Varus Kehaka-
(aastad) kg

2-3 12
4-6 1-6
8 - 11 22

11 - 14 32
15 - 18 41
21 - 24 44

g1 Päevases toidus grammides üldse, 
proteiin Rasv Süsivesikud kaloreid

Puhtkalo- 
reid 1 m3 
kehapinn а k.

5
7

11
15
17

6
10
1.4
16
18

18
24
34
53
59

Tüd
44
48
60
68
60
67

67
86

102
100

r

P

u к u
38
30
30
44
35
71

о i s

46
32

73
83

d

1 d

115 ' 1005 955
180 1214 1153
220 1427 1356
270 1795 1705
215 1469 13^6
242 1932 1835

197 1498 1423
251 1601 1521
262 174.3 1656
287 2274 2160
302 ' 2419 2298

sugu, tem-veel inimese vanus,töö mõiutavad energiakulu . .
perament, kehamassi suhe kehapinnale, mõned välised tegurid nagu

hiliselt näib, et Wks
võtta teatud hulk ükskõik millist toi tonino t_(vnlku, r0sy2 valkude 

arvata“' niipaltu (Sieti viidi enam) volku.tuleb väi 
tnöeva siss- viia wipnlju teda ekskrestidega jne välja läheb. Võit 
o^alelläkohaste tsotennjn tegi kindlaks et 70 kg raskune inis. 
mene keskmise raskusega tööd tehes vajab pae vao 118 g valka^. 
da arvu ei tule võtta mingi pnendumatu arvuna, Sv.in tuleb 
da individuaalse ts erinevustega. vnit’i jürgiuvajnb. seSg^kokku 
2800 kalorit! Ka Sid arvusid ei aa, kindlaks pidada, aost energia
kulude katmisel tulavad arvesse toidu koosseis, iseloom, tolduhulk 
Sduäluur maitse, sooditavus ja kasustatavus, samuti toidu kasus 
totduus üksikute Indiviidide juures - üks isik kasustab uht 3a s 
mat toitu paremini kui teine. König i järgi

Peale

on toitainete kasusta-
tavuS ligikaudu järgmine:

valkudel
Loomariigi saadustel
Taimeriigi л X‘

Segatoitudel on vahepealsed arvud.
Perekonna toiduhulga arvutamisel on

rasvadel süsivesikutel 
96,0 98,0
70,0 92,0

otstarbekohane kasutada
nn töistarvi ta j a arvu .

ümbearvutemine täis tarvi ta j aks .

Vees 18 - 60 aastani...........................................
Paine 17 - 55 aastani • ' 1 ‘ ‘ ‘ я
Mes üle 60 a. ja noormees 14 - 17 н. . . 0,8 
Naine üle 55 а. Ta tüdruk J4 - 16 о...................и, о
M~lemat sugu lapsed 7 - 13 а........................... •• • >

ii if " -1 - 6 а............................ ....
и и ' 11 alla 1 -............................. 0,1

Toi tude
juures (keetmine, praadimine r e 
rakukested ja muude takse S0289 1 
meie v~i muudetakse halvasti se 
Toitude valmistamisel saab tõsta

sAs tõsta mitmesuguste valmistusviiside 
llejuures lõhutakse toiduaine 
andavemaks seedemahlade toi-

ditvad ained hästi seeditavateks, 
ka toiduainete maitsvast, maitse



parandamiseks jn mitmekosistomiseks ke sutotakne mtmabuguseid fiM*  
f’V Mai tseeined on toidu ostdad,
on väge Väiko, kuid mida tervitatnkse mnitsomeploeruttmisekB,, 
oDitsm’näl’sks teremiseke; paljudel mbitisot ine tol on vel hHr- 
vikrvQ e?utav tolmo. t‘hetaoMne möiteevene toit tilitab piknpeale, 
olgu ta kui toitev. Maitseninito abil on võimalik toitu mitmeke
sistada. Toitude mitmekosistamino toimub peamiselt v rtside Ja ni“ 

värtsMo -tpiste R11de ähil, TMhtsemaist ja onamtarvitata- 
vadist vürtsidest oleks nimitnda antis, nolk, inever, kordumom, 
köömned, loorberilehed, muskhatMed , majoraan, muskaatpähkel, 
H ka" Pipar, safra-n, sinep, vanill Ino. Ka sool ja ÄÄdik kuulu
vad maitseainete hulka, .

Paals virtside laiavad eriliste 7 Nad PSlk slaal-
vitomist Rohv, ts6, kakao (sokolnad) J’ tu ak  “ 
davad erutavat alkololdalnet. . , 3. .-,a

K°hvl erutovks inpkson.koffotineunisoninultsashladdskohv .L. o —i,e 4- n<5 .'S"I + ~y: m: У) ]T) V rgi S ta r& 1 l-’ • I v ‘ -L *

-а.-, v, 'кжувчй:..™.
vltt teiin. £is
T« maitseb hoopis teisiti kui KonV, SS. "ta 

" " ' seal puuduvad krbesined., teobromiin. ^akao-oad slsal- 
- 18 % tärklist ja 13 - 18 % valku, 

maitse- vaid, ka vä ärtuslik toi taine

а r om aatilisad ained id
К 8 ka о arutavaks aineks.on 

davad 45 - 49 % kakaovõid, l'r 
g--c, ei ola ta mitte ainult •
(-riti sokolandi kuini).

Tuheka toimvaks aineks on T 
nikotiinist tuboka p~lwisol 1.1 -

irpine nikotiin. Kuigi suur °S8. 
hävineb, osa pääseb siiski organismi.

. . . -, «о. ,0Ln suitsetamine esile kutsuda mür-
n imeste1,t1 suitsoteUtel otseseid murgistusnihtu-. 

i
i lehti saada suitsetamisest.

st ei esine. ' 
all, samuti 2 
ta je te juures 
tuleb hoiduda 
siis on raske

Tähtsamate toiduainete vitamiinide- sisaldus.

А в 0 D
4- — -9

Rohelised erned . . . • — - -
Suhkur, mesi ....................... 4-4- 4-4- 4-4-
Spinat, toores . . • • • 4- 4_ 4- 4 9
Salat (rohelise^ lehed) e • • e 4- 4-4- 9

4- . 4-4- 9
- 9

” kooritud . . - •...................................................... 4- 4-4- 4- 4-4-
Porgandid ............................ 4-4- 4-4- 4- 9

и mahl, toores 4-4- 4-4- 9
R~iges................................. 1 . ,....................................................... 4- 9
Redis . • • • .•• • • 4- 4- 9

— 4-4- 9
Maasikad . • • • • • — 4- ?
S~strad, puhased • • 1 4- ? 4- ?

+ — 4- ?
4- - 9
_ — - ?
9 4- 4- . 9

Pirnid .................................. 4- 4- + 4- ?
Bidrunid •
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А В c D
Apelsinid....................................  *
Kurvid ........................................................... *

4- 4- 4-4
4-4-

7
7

4-4- 4-4-
Maks....................................................  ‘ 'l" + 4*  4* 4- 4- 4-
Aju.......................  tt 4-
Neerud.....................................   • • 7

7
7

Süda..................................................... ++
Liha, lahk1 ; virele...................

4-4-
4-

Kala....................... + 4- —
Lshmapii..................... +4' 4- 4- 4-
S о а r a s v . . . . «........................ -
Ka 1 a ras . . . • - - • • • — 9 4- 4"
Munad..................................................... 4- — 4-

т о i п ц i . о v e a i а 1 h о 1 d m i n e ., Rahvastiku 
arvu ■ uurenemlsoga omao toiduainete alalhoidmise küsimus suure 
tihtsuse. Kana ton huninen sõidavad kergesti lõhusttatavaid orgaa
nilisi irsid, siis en nad hesks söötmeks mitmosugustele mikroor- 
ganismlGake (hakterid, pärm- ja hallitussened), ka terve rida in- 
sekta * ineeltide larvo tarvitavad toiduks inimesele miiratud 
toiauninsid. oiduainstest hoiduvad, osa vähese hoole juures hästi 
alad ( astulad, teraviljad, ~una d jne), teised aga rikinevad hõlp
sasti (piim, liha, kalad jne). Toiduainete alalhoiuvii sidest on 
mening id kasutatud juba aastatuhandeid, neile on tuldud puht em
piiriliselt, uuemal ajal kus toiduainete rikinomis põhjused teada 
on, on võimalik rakendada nende alalhoidmiseks teaduslikult põhjen
datud metoodo. Toiduainete alalhoidmise ideaaliks on säilitada toi- 
duainsid Fimslikult kau värskes olekus. Alalhoidmisel taotletakse: 
mikroobide ciu govuse ts ‘stM ist v-i nende surmamist. Seda saa
vutatakse: л) k;- Imutomi sega ; 2) kuivatamisega, 3) keemiliste aine
te abil, 4) ki >r■ ,i tn -j ae ga i а 1); sa ma s e alalhoid i sega , kus pisi
lased toiduaine lo ligi ülase ei pä se . , . .. .

x ;; i . udala to 1 .4 atuuri juures hoiduvad kergesti rikit 
neved'toiduained (kala, liha, v~i jne) värskes olekus ™mda aega 
alal. Io-elisolc iiseb mikroobide elutegevuse t’kndanisaks 2 - 
5° C torn -ssunsist . Samast temperatuuri saadakse jäikldrites, 
j tin c p pi d у < , kü 1 ’ a t n о appar aa tida а ' i 1 rü Ime tu sma j a de s j n~> • Liis 

:K.mpo-:-atui-r rikub mõningaid toiduaineid (kartulid, Õunad jne).
K n n e ..-,'1 n e. Kuivatatult hoidub terve rida toiduai

neid --ti 1, neic kii i nt t <se kas paikese käes või vastavates 
apar^iti cm. / Kuiv tav '-i liha, kalu, piima juustu, mune, puu- ja 
amvilim semi. Ka gulimtatud toiiuainad knz kaotavad vastaval 
käsitlusviisil pal iu veti ('suitsuvorstid, suitsuliha, suitsukala 
jne) , soova ok sui tsotamine ^id^gi vahepealset kuivatamise ja kuu- 
~utemiss v?--h;:. Kuivatemi sl sarnaneb ka toiduainete kondensee- 

‘"Alalhoid -iliste vahendite abil. Teatud toiduained hoidu- 
VQ<5 1'^ibTr'mrgõhTš^ide "elutegevusega seoses olevate ainete abil, 
nii .. ,• . nl j8 «lut rikinemise eost kä-rimisel tekkinud alko-
ho- , nsnuid kurke ja kapsaid piimhape jne. Alkoholi ja äädikat ka- 
sustatolse ka muul’viisil konservinisvahendeina .

Palju tarvitatavaks konserkimisvahandiks osutub keedusool 
(soolaliha, -kala jne). Suitsetatud toiduainete alalhoidmine ole
neb osalt suitsus leiduvatest antiseptilistest ainetest (kreosoot, 
äädikhape, formaldehüid). Suhkur kõlbab konsorvimisvahendidna ai
nult kontsentreeritult (keedised jne).

Peale ülalmainitl inte cn uemal ajal levimas teeliste 
konservi mi .'v.' andi te iro, is iseloomustuvad oma suure
bektepitnitas ;-.o( i л iku ag: muuda toiduaineid, neist oleks 
mainida boorhapet, silitsil-. o- soe-. slpelg- ja vä-vlishapet, 
hksanstileonte vaniini (urotropiln), fluorihndaid jne.

NA ' nc -r"-' 1 +-in7a kahjulikult m~iuda la seepi- 
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rast oi pa ta nende tervitamist trvishoiulisalt soovitavaks (ega 
lubntavaks).

К о n s о r v 1 m 1 и о kuumus 3 P q on menetlus mis 
tervishoiulisolt on vastuvaatavaim- Kuumusoro hivitatalse toidu
ainest mikroorganisnid . Kuumusega konsorvimin v*'b  toimuda mada
lama temp, juures (70 - 80°C), siis on tegemist po r Lori szrimi so - 
ga või kõrgema temp, juures (100 120°0)? soe on stcrilisoeriml~
no. SeHiselt kisitžxzstud toiduained (konservid) on Laitmatud, 
hoiduvad kaua alal ja nii võib stori li sortün suurt hu.in toidu
aineid (liha, kala, aia- ja puu viljad jno jne).

Toiduainete 1Nhi edasikantavad haigused.

Toiduga v~ih inimono sisse aineid, n 9 sinna
on tekkinud toiduaines toimuvate lom ■ os õcid • vuhul 'Lihas, ka
las jne), need mürkained tekitavad » n*nilore  iisnn rasl io ürgistu- 
sl. Konservides, vorstides ine võib paljunsdn b..bo\uLj mis
eristab kanpetoimulis t miirki , botulotoksi1ni. Sosugusil ; onsen- 
ve s*"  es saab inimene raskekujulise mürgistuse nn vorst mürgi stuse . 
Arvesse tuleksid veel iuhuslikult toiduainetesse sattunud mürgi
sed ained, nagu tungalterad, nisulilled teraviljades, mürgised see
ned se natoi tudas jne.

tlelmn ini tud mürgistused esinevad siiski võrlomisi harva, 
sagedamini mingivad toiduained teatud osa nn invasioonhaicuste 
edasikandmisel. Nii v~ib halvasti ljbiprastud kalade knudu saada 
lalussl (hothri ocepha lus lntus), sea- j' mislihe kaudu paelussi 
T taenia solium in t. saginata), ke vFivad toimninedrostntnd 
olla solkmeussi (ascaris lumbri eol des) ia meatussi (oxyuris ver- 
micularis) munadega. Trihhiit"bisa sea liha s^ues v ?saada ras- 
kekuljulise trihhinoosi . ......

Tahtis osa oh toiduainetel nakkushaigust... ievitemisel- loidu- 
ainete välispinnale viivad sattuda igasuguced pisilased, kas siis 
tolmugskoos, mustade kätega puudutamisest (s last nõue, et kaup
lustes ei tohi toiduaineid kätega puudutada) k' kärbsed viivad 
pisilasi kanda toiduainetele, juurviljad v~Hd reostatud saada 
haigusttekitavaid pisilasi sisaldava virtsnvoaga kastmi oga. Sel 
teal v~ib toiduainete pinnale sattuda tuberkuloosi, disonte ria 
Лих tüüfuse jne pisilasi. Kui kerge tüüfuse haige või bokterikand- 
ja lehmi lüpsab, siis võivad xxt±adz seejuures tüüfuse pisilased 
piimasse sattuda.

Haigete loomade liha kaudu v~ib edasiantud s:' da paratiufus, 
siberikatk jne.

T а r b 9 a s j a d. .

Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi tervishoiu- ja hoo. .-kande 
valitsuse poolt'20.XII .33. vilianntud "Toidu- ja maitseaine, joo
kide ning joogivee määrus (Riigi Teataja 1933 nr. 107 1‘ 1240) 
näeb ette, millistele nõuetele peavad vastama tarbeasjad:

§ 2. Toidu- ja me 1 tsesine te, jookide ja ioocivee anumad, riis 
tad ja pakisod ei tohi infitseeritud olla nakushniguste idudega 
ega sisaldada tervisele kahjulikke aineid, mis v ivad lahustuda 
nendes olevasse toidu- ia maitseainetesse vi jookidesse v-,i rikku 
da nende maitset.

8 3. Toidu- ja maitseainete, jookide kui ka joogivee hoidmi
seks je /valmistamiseks tarvitatavad tarbeasjad oi tohi olla val
mistatud tervelt v~l osaliselt seatinast, tsingist ja mobnllist, 
mis sisaldab arseenikut v~i metalli segust, mi? sisaldab.üle 10 / 
seatina; nõud, millised on kaetud sesstpidi omal-iiga., kl; su^rj-ga, 
lakiga, samuti savinõud ei tohi anda 4 7 äcikhappele 1/2 tunni
lisel keetmisel tina ja tsingi jälgi. j

Ülalnimetatud tarbeasjade tsingi tamine on kslatud: , _
6 4. Metalls! ssasaaded hapstsi sa ldovate jookide valmistami-
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seks, nende tarvitamiseks liikvele laskmise otstarbel ei tohi si
saldada üle 1 % seatina.

. .S 5. Tarbeasjade tinutamisaks on lubatud tarvitada ainult ihr- 
listina, mis on vaba arseenikust ja mis sisaldab viihemolt % ing. 
listina. Ainult tarbeasjade üksikute osade kokkuj ootaisel on luba
tud kasutada inglistina, mis sisaldab kuni 10 9 seatina.

§ 6. Tarbeasjade värvimisel on lubatud kasutada tervisele kah
jutuid värve.

§ 7. Toidu- ja me itsoninsto, jookide ning joogivoc nRude pe
semiseks tarvitatavad metallist käsnad ja teised puhastusvahendid 
ei tohi olla vasest, tsingist, seatinast vši nende ainete segust.

, 8. Jooginõude, pudelite ja konservitooside õhukindlaks sul
gemiseks tarvitatavad rõngad, veini ja õlle, äädika jesöehapot- 
sisaldavate jookide valamise voolikute valmistamiseks on keelatud 
kasutada kummi ja kautsuki aseaineid, mis sisaldavad seatina ja 
viivad tekitada tervlsrlkkeld.

R õ 1 va 3 t u s.

Kuna inimesel puuduvad loomulikud kaitsevahendid <ülma ja 
muude klimaatiliste tegurite vastu nagu suled ja karvad ningvll- 
lad jne, siis tarvitab Inimene nende aseainena mi tme sugus id loo
ma ja taimeriigi saadusi.

Loomariigist: Vill, siid, nahad jne.
Tsimeriigist: Lina, puuvill, kanep, kunstsiis, küm-i jne.

Niuded rõivaste kohta:
1) Peavad võimaldama küllaldast kaitset külma, tuule jne eest.
2. Pesvad võimaldama rõivaste js ihuvhelise ruumi õhuvahetust
3. Tl tohi takistada higi auramist.
4. El tohi ohtlikuks sanda töö juures ja töömist takistada.
5. Peavad kerged olema.
6. Ei tohi oma raskusega vajutada üksikutele kehaosadele ega 

keha kokkunöörida (korsett).
7. Neid peab võimalik olema hõlpsasti puhastada.
8. piie rõivaste valmistamiseks peab odav olema.
Eriti

sportriva stust (sportlastel
Töö-, koduseid-

jne) ine.
Une riv.

Rõivastus ise loom oleneb
uusatajail. ratsutejail

tusrfi vaid
polfimängu

troopikamande relvastus
aegade järgi eritleme; tall-, kevede- 
kliimas viks arvesse tulla järgmiste 
XXxXKNXXiKMXKNVXNMNNX p n p

para svöö 
, SUvl j, 

oma dus t

soojusest: arkti-
3 rõivastus. Aasta- 
■ i s r' i v a s tu s . Me 1 e

mm

Suvise kuumade aegade rõivastus 1.8
3,4
5,9

12,6 
. ~ - 26,0

Rõivastus on arenenud puht empiiriliselt kuid sseiuuras 
ta vist algusest peale ilu teeninud ja seisu s\) v а 
s 1 d toonitanud. Traditsioonid on alalhoidnud mõned jooned 
sed kaotanud ja uusi juurde toonud

Suviri va stus . . 
Kevade v~i sügise 
Talve

r'Iva stus 11
VÄge külmade ilmade puhul

ervishoiuline tähtsus on alati к

0.34

0,2
0,20

on olul!seks peetud. " '
Riide algomaduse': Hicrosl-oobi 

sutetavus, elastsus, haisusinete ahsonbonnimisv-j
seiuhtivus, paisumine ja muutumine niisutomice 

ml sel ja pesemisel (lina, siid, pu uvi 1L on vug 
Riide sekund. omadused, 

permsabiliteet, juhti vus, minim, ja maxim. e ee 
laarne vaetõste võime, komprimesritavs. kiimg 

Kui riie on h^sti h ii g г о s к о о о n э

1

p armeabili tee tl 
kooff.pro 0,4 
mm v erõhku.

73
74
38

!!

I!

on

ml tteoluline

obadused, nii
' vili ), sooju- 
tupidavus kand-

Ко' “Imsissldus, 
kopausitest, kapil-

suud b ta
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ahsorheerida suurel hulmnl niiskust ja hüigroskoopsost materjali st 
rõivaid kandis inimene ei higiste hõlpsasti. Hüiproskoopsus on suu
rim villal (100 osa villa absorbeerib 100 7 õhuniiskuse juures 28 
g vett, sild 17 g ja puuvill 12 g) . M 1 i s u t a t a v u s peab 
olema võimalikult välke, riie ei tohi kergosti marjaks saada. Nii- 
sutatavuse suhtes seisab linane riie esikohal, järgnevad puuvill, 
siid ja vill. Niisute tavus t sa: b vähendada, kui riiet impregnes- 
rida ÄÄdikhapu alumiiniumiga. Elastsus oleneb riide Bhusi saldusest 
mida saab suurendada või vähendada kui tarvitad- iiht või teist ku- 
dumisviisi, namnsti on heegeldatud ja trikookooga riie elastsem 
ja suure ~husisaIdusuga, osalt tuleb ng • siin arvesse riide algma
terjal (vill ) . En mik riidsortidost on kuni 1/3 mahuni kokkusuru- 
tavad. Elastsus on suur flonllil (90 hnsi sõidust) trikookoel 
( 70 - 80 %), linns riide elastsus on valke (40 2 õhusl s.) .Elast
ne riie pehmendab tõukeid ja rõhumist üksikutele kehaosadele. 
Haisu а 1 n e t 3 bsorherimisvõim on surim villasel riidel 
Sool u s e j u h t i v u s on vastuproportsionenlne Rhusi sal
dusele, mida suurem on riide Fhusisaldus, seAn vähem on soojuse- 
iuhtivus, kui sooinsaiuhtivus on puuvil lasel trikool 100, s^i s ta 
on villasel trikool 68, linasel trikool 119, xž siledal linasel 

‘riidel 133, i/re oi villesel 76. Saega tuleb talir?l vaste valmis- 
tamisl eelistad-- vilest riiet. Hüproskooblllso vee tõttu tõuseb 
soojuse juhti vs tunduvnlt: vill’ssel riidel 110 siidil 41 
puuvili-sel riidel 16 Sellega onci seiet-'-v kilmetnmisoht’ 
niisketes rPivastes .

Niiskks muutumisel riide omadused tunduvalt mutuvad. Eham- 
joru riidsort pfisuvca je ühtlasi t mhuvnd kokku, veesisalduse 
tõttu tõuseb r ivnste raskus, elastsus väheneb, märg riie kleepub 
ihu kilga, soojuse iuhtivus suureneb, Shusisnldus ja Phuliibilask- 
vus heneb. Tihti s on veel rõivaste v г stupid a vus 
kandmisel je pesemisel; vastupidavus on järgmises järjekorras: 
linane, siid, kunstsiid, puuvill , vill

Teistest riide omedussist on. tiihtsnim 03 -husisaldus (vt. 
elastsus), siis p erme abi11 test ehk lübiliskvus. Perme abi li tee ti 
väljendatakse arvuga, mis näitab aega mille jooksul 1 sm2 1 sm 
paksusega riidekiht kindle rõhumise juures (0,420 mm) läbi laseb 
1 m3 õhku, j r ; hilit> t on paksul puuvillasel riidel 76, sõ
duri riid. 10, villasel trikool 6, jämedal villasel 3 ja puu
villasel riidel 1. Permosbilit . on tähtis rõivaste tuulutamisel 
soojade ilmadega, külma ha tugeva tuulega on suure õhulibilask- 
vusegs г- ivad ebakohased. Et Phulbi la Skvus oleks ühesugune, siis 
on soovitav kanda niisugust rõivastust, kus kõik rõivaste kihid 
on võimalikult homogeensest materjalist. Suure permeabiliteediga 
rõivaste katmist vähe õhku läbilaskva rõivaga takistab õhuvahe
tust (kummima ntel vili ase rõivastuse peal’.), 

und teised omadused on vähem tähtsad.
kuivastuse reformid. Juba 60-70 a. on püü

tud reformida rõivastust tervislisst seisukohast. On soovitatud 
mitmesuguseid siisteme:

■b- ] i p sPs tee^ (Jäger), Kogu rõivastus koosneb villasest tri- 
kookosst. Kõik muu on ärajäetud (voodririid. jne) . See on põhi
mõtteliselt õige, к rasu on villane. See on hea, sest Phusisal- 
dus on suurem. Külwipfi э! sae nea selle süsteemiga läbi. Rõivaste 
raskus tuleb liig suur. Sooisea or liir kuum. nrnd inimeste 
nahk ei kannata villast pesu.

Linnsistoom. "i toata missugust linast võtta ja seepärast 
pole see süsteem väljakujunenud. Lina süsteemi peamine halbus sei
sab selles, et ta higistamise suhtes ebasoodus on.

üldiselt tuleb r ivast valikul ja kandmisel arvestada eeltoo
dud põhimõtetega ja üksikute rildesortifle omadustega.

Sportr~ivastus on suurt mõju avaldanud suvisele rõivastusele, 
tuleb loota, et seda ka talverõivastusega juhtub.

Rõivad ei tohi olla liig laiad, ega ka niisugused mis keha 
kigistoks. Neile nõuetele vastab kõige enam trikoo.



44

К г а э. Kitsas krae takistab versringet ß.o. Seläd tõttu 
tekkib veropais pähe, pea lo selle on ohemnus ja takistab õhuvh" 
hatust. H~~rub ka kaela (furunkul oos) jne. Lahtine krae v^i kae
lus v~i dekoltee soodustab külmetushat custe tekkimist.

Püksirihm, nöörib kinri kBhuolundeld.
К о r s e t t deformeerib rinnakorvi, maksa, magu, hingamist 

hiired, maohsicusod , maksa rfhustroofis, sopivoolutakistused,en“ 
teroptoos, korsetti v~ib asendada (Leibchen) mille külge kinnita“
takse undrukud jne. Korseti 
laste undrukud.

Püksi traksi

ta oi 1 s о 11 j uva d nii i t Vormsi roots

alla tõmmata , sama lurr on
d kui nad. pingul on võivad nad oigasid 
nnister. kui kogu riietuse raskus lasub

^Igadel (õlapaelad). Trakside kandmine soojal ajal on veel tülikas 
suurendatud higikogumisetttu. . <

PSivastus võib kvantitatiivselt olla liig vähene (vaesed jne) 
v~i liig rohke. Rohke rõivastus hellitab keha jah peale selle suu
reneb higi näärme te n~ristus. Sageli on rohke rõivastus Ve 
soodsa riiete valikuga koos v sellest alaline kalduvus rohkeks

1 eba-

higistamiseks. Seesugustel inimoste- 1 puudu
isegi siis kui nende riivad veel higin 1 ■ bi lagunenud oi 0128 • 
N-il nuudub täsisu in ca liigutuse järsi on neil kuum. Lahtise 
kehaosad on verega istunud, keetud kohad alati niisked sellest 
suurenenud kalduvus külmetushaigustele. Parim on rmrvastu . S
suune Ahuvehtusgi juures о ' 'T- • , 4- - ^"1 ,LTuuleni ndl a d рэ-vad r4vad olema ainult neil kohtad 0l k lh

1 . . f11Hi e ■,rnorimeeBtel, shofferitel, lenduri 91 in”: 
......................................................................................, mitl hslikkol

mõju .. .turja

kui . .. ' ■ -0 -ttasa,
,t0?; ; • halb. Hü

tksild kummiosd 31 t2.1:
riide virvimisoks i tohi t;

vask) si-

saIdava id v^rve.
R~ivad nn sa veli к VASt i kte 3 allikaiks. Tolm ia Üe" 

riide märvumisel hakka-ha eristised jäivad riidess Pi‘ ■ ! n
vad lagunema, tekitndesvostikut4, ' zq noustid riivad bakteri- 
sagedane puhastamine möödapsemnt: Ka on . ...
Li, naks MsoFalRaks. Mida karodar

ellpiirast on rõivaste

seda roh-
!näit.

ei ole soovitav 
vaid riputada

on riide viilispind.

kem jub sinna ba ktoreidpidama; nakkushaigusi.

hutvnlovmu ,) «vltab pisicuia. Mitt»-
k \ 21 nvlhriidatd peab dasinfitseerima.
pestavaidupplitnskui r
vts ,aus. muidu jKrg-
Г? 1 VArnB , 'ЭТ Г ---- •- - J e gL,

t --- vanö"

tamine Kamine ei tohi toimuda siseruumis vaid
. k9T 1ng ( Q Hari, kloppimine, tuulutamine ja paikese

koridoris, V0S 1n“*
kHes hoidninorosvus htiasalt inotada kandvatele luudele (elavi 
cula, crlhalllaca tToeMnter^.aj. mis alt

Naiste p’ksid kandi --n - seejuures ei tohi
tunotost p1 posldn 3 BW»tl 81 tonlpüksi värvel t takistab verevoolu.

püksi saareotsad nöörida moest väljas, tihti elta-
Suka ряе l aa. JU.- J. • 

sid vennikomude t3kk5"lst;k:itt küllaldast kaitset pakkuma külma
Suka d . 3K J - j-



eest. Tihti vshatstoma. Eriti hicijalqado puhul ja eriti enne hi
gi jalgade tekkimist.

■T 6 1 a n 8 u d.

. Jalanõude jlesandeks on ialcad kaitse mitmesuguste klimaati
liste, termiliste, keemiliste ja mokaanili ste tegurite vastu, mis 
kuidagi kahjulikult toimida võivad jalanahale, veresoontele när
videle, jalaluustikule jne.

Kilmakaltse mattes peah jalanõude kandmisel arvestama aasta
aegade temperatuurikõlkumistega, kuna jalgade külmetamisest võivad 
sõltuda kogu rida terviserikkeid. Kuumakaitse tuleb arvesse vaid 
seal kus maapind on üle 50 - 60° soojune. Tähtis onniiskusekaitse, 
sest niisked jalad kalduvad külmetama. Keemiline kaitse tuleb ar
vesse ke imiatoöstusls; bioloogiline kaitse (ussihammustus, insekti
de pisted jne) osutub sageli vajalikuks, siin nõutakse veel jala- 
n~ult, et ta kaitseks jalga meka<nilis te vigastuste eest, samuti 
tolmu ja mustuse 9) st.

Ebakohastost jr langudest on tingitud terve rida tervislikke id 
nagu: konnasilmad, sissekasvanud kii^ned, jalgade hõ‘rdumised, vil- 
Iide tekkimine, varvastevahede haudumine, higi jalad, kõ~lUstupe 
põletikud, jalgade külmumine ip külmetamine, külmad jalad, lamp

varvaste k~verdumi sed, ialaluustiku muutused jen. Need hädad 
Vvad tunduvalt häirida heaolu tunnet ja põhjust anda kogu orga
nismi haigustele. '

t väi ti da neid terviserikkeid peab kantama tervishoiu nõue
tele vastavaid jalanõusid. Tähtsamad nõuded jalanõude kohta oleks: 
1) ialanud neab alati laskma valmistada oma isikliku liistu jär
gi ia seda kumbagi jala iaoks eraldi (parem ja vasem jalg võivad 
omilt "n-telt tunduvalt erineda), 2) jalanu peab jalga igalt 
poolt ümbritsema ühtlaselt, peab olema nagu sobiv ümbrik jalale 
18 seda nii seismisel, kndimisel ja jooksmisel, 3) hea jalansu 
peah ihtlaselt kaitset pakkuma kogu isla põh jaatusele ja^aenduma 
■1al; i"rgi, millises asendis se ? ka ei asuks, 4) jalan~u jalga pa- - 
nemin j ci jalast v tmine pab olema lihtne ja hõlpus ega tohi pal
ju aega nõuda.ia 5) ei tohi hea ialanu takistuseks olla loomuliku 
ventilatsiooni toimetulekul. Jalan ude valikul oi pea arvestama 
ä'ltte ainult moe nõuetega, kuna need on tihti vastolus tervishoiu- 
li ste nõuetega (kõrge konts, kitsas nina, väikesed ja kitsad jala- 
n^ud jne), vaid eeskätt tervishoiuliste nõuetega.

Jalgade eest hoolitsemine ei lõpe siiski otstarbekohase jala- 
nu valiku ja kandmisega. On soovitav võimalikult palju käia palja 
jalu, sest see on kõipe loomulikum kõndimi svii s, jalgu peab pese
ma vähem-It kord päevas seebi ja veega, jalanõud peavad puhtad 
hoitama nii seest- k”i väljastpoolt, sukki, jaaritte jne tuleb 
vahetada võimalikult sagedasti, kuna jalad juba loomulikult higJ яta- 
vad v rdlamisi rohkesti ja et nad olles maapinna läheduses hSpp- 
sastl tolmuseks ja mustaks võivad minna.

Rinnalaste suremus, põhjused ja selle vastu võitlemine.

linnalaste suremuse statistika on viimaseil aegul arenenud 
omaette meditsiinilise statistika haruks, rinnalapse (imik) mõiste 
ei ole tänapäevani Uhtlast/ piiritlemist leidnud, nii näit. 
Prantsusmaal, Pelcias ja Hollandis loetakse last rinnalapseks ala
tes regi streerimi smomondi s t, registreerima peab aga vastsündinut 
kolme päeva jooksul peale sündimist; kui mõni vastsündinu on sur
nud peale sündimist, kuid enne registreerimist, siis loetakse ta 
surnultsindinut hulka. Meil mõistetakse rinnalapse all last sün
dimise momendist kuni 1. eluaasta lõpüni.

Rinnalaste suremust väljendatakse vastava suhtarvu abllfkooffi- 
tsient) see näitab Iga 100 sündinu kohta ansta jooksul surnud rin
nalaste arvu. Eestis on rinnalaste suremus 1024 - 1032.a. kõikunud 
10,0 ja 11,6 vahel, seejuures on rinnalaste suremus maal suurem
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kui linnad ns. i rÄlisriini arvud 193?.а. kohta olid järvised 
SV tsis o,l, ad‘ lmandel 4,6, Inplismaal 6,8, -Prantsusmaal 7,6, 
Salsemenl 7.9. Lati я 0.1. Kami rnnrlo -и.т.Л , e. 1.s'-ma'-l ' , , Lätis 9,1 . na cu naride arvud; kõrvutamisest Eesti 
omadega nähtub on mil rinnalaste suremus võrdlemisi kõrge ja te
da tuleb allapoole viia, sest suur rinnalaste suremus tähendab as_ 
latut^ rahvf^eluenergia kulutust (rasedus, sünnitus, hool imiku eest 

y- ' S1,t $ia kik s asjata, kui imik sureb).
' Trntub rinnola ste surmaph iustes se , siis neid on terve 

rida. 3stis on suurema rinnalaste surmnp^hiiisona (eriti maal) re_ 
fistreeritud krampe 20 - 30 ima 1000 sündinu kohta. Krambid viivad 
esineda atra mitmesuguste haiguste juures jn krampidesse surnud 
rinnalaste t lised surmapThinsed xunxxR jn-vad selgitamata. Kind_ 
—nt diagnoositud surmapshinste hulka kuuluv d kuu s sündinud nõr- 

’ v ie • ' ' seedeelundite haigu-
® j • ) ;■ ' en hiusec viivanki suurem j ao surnud rinnalastost

' - 0 pr omi ’le). osstihtsuseca surme p h ius t ks o-
-sneseun- sünnitus või surm siinvituse n-d, ^_3tu.1uhudi v„_ 

к.' v<ld 3• m uid hn 1 mu seа ,
" Is puutub surnud rinnalaste soosse, siis poisslaste suremus 

on suurem. Linnus on rinnalaste suremus vähem kui ma-1; vallaslaste 
suremus on ligi kaks korda nii suur kui abielus sündinuil, s3, on 
ka arusaadsv , õuna vallaslaste eest hooli ts mina mitmeti soovida
jbtab .

Finnaleste suremust Eestis saab veel vähemalt poole võrra alla 
vila, selle saavutamiseks on vajalik hoolitseda juba selle st 
et ilma sünnihsid terved je aluiPulisod lapsod, siin on parimaks 
ahinuks rasedate ost hoolitsemine. Sünnitusabi p3.b antama üsJa. 
tundlikult i .otstarbekohaselt. Rinn, lapse enese ; ;st hoolitsemi - 

on suur t-htsus puhtuse , otstarbkohesal toitmisel (emapiim) 
hnintale rinnal-.Stele tuleb vimeldade kiiret la. as- 

iatundlikku ravi jne. Pai ju hud võivad siin õrateha emade j- laste 
r landepunktid ie muud imikute eest hooldamise asutised,

Arvimine, et rinnalastost surejad ainult elujuetud ja. et sel
lega toimub te- tud selektsioon, ei ole põhjendatud - sureb ka vä
ga pällu tugevaid ie elniulisi seedehäirete ja muude haiguste taga j-r j ei.

tervishoid.

ikelepse iga ulatub esimese oluansta lipust kuni kuuenda 
elueesteni . Selles eas on juba lapse organism tugevam ja nad pane
vad haigustele rohkem vastu, kuid siiski on v;,i kolnste suremus % 
veel küllalt suur (30 - 50 9 rinnalaste suremusest). Ka siin on 
vaesema kihi lapsad suuremas ohus kui IWtd. Faemisiks haigu
siks, mis tabavad väikelast on nakkushaigused: leetrid, sarlakid, 
difteeria, läkaköha, tuberkuloos, kaasasündinud lues (sünrilis) * 
inei peale selle mitmed hingamis elundi ta haigused, nagu kopsup8- 
Istikud, bronhiidid jne, siis rahhiit, eksudatii vna diatess, luu- 
ja nirrmete tuberkuloos jne,

öiklers n ueb üldiselt palju vähem hoolt kui rinnalaps, kuld 
siiski tuleb nende eest vajalikult hoolitseda, eriti tähtis on sel
les eas nakkushaiguste profülaks. Suurt r^hku tuleb panna sellele, 
et väikelapsele maast madalast külge poogitakse tervishoiulised 
harlumnsed (puhtuse pidamine, käte, näo, hammasto, jalgade posom1- 
ne, rõivaste puhastamine jne).

Vjikolepsi ei tohi mitte omepad jätta, kui vanimad lähevad 
toele jne, niimoodi valvad nad tänavalt halba eeskuju v^tta. ias 
on. väikelaste santmin lasteaedadesse, lasta mängumurudele jne. 
Haised vji k ] и ps за vaiavad honlsst jn otstarbekohast ravi (laste- 
sanatooriumid, kliinikud in).
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K u 1 s э t э r vi s h о i d.

I u tss 
cuseid hsicussi

1 VT d. Kutsohei ^usteks nimotatakse niisu
. kutsetonom1s kaasa toob. Enamasti on
,У' hiidedana . mille prorresseerumino toimub

г.-cl kutsetenoused sunnivad inimost palju paigal Istuma, 
kanru, kellasep, joonistaja, kontori - 
kutse.. Kostva Istumise puhul muutub hin- 
puudulikuks, vereringe aglastub ja veri

näpu ritsone, kingsepa 
ametnik, õpetlase jne 
emine pinnapealseks jj
' t rom a1 - kohe olundeisse. Seesugused inimesed kannatavad

hemorroidide, maohaicusto, pärasoole loiduse, nimvinikkuse
hinohondri ia molonkoolis.s11; naistel kaasub ma i ui tnlV veel m3nI 
stru- sioori h-ired, volnevonlus, raseduse ja sünnituse häired in.

’■ j D iusteda kr luustiku moondumisi, 
rinn• korvi moondumisi , ''kinos ona rind ) ’ 
on1 uustiku muutusi jne.
rida ktseid ri'"uovod pol iut seismist

lnl ,л f 1 • lukussappadel, maalritel, puusorpadol, mulatel 
rolnerail ' voduri juhtidel jne. Palju seismise järel
dusel h'irub vor j i mehlerinovool inlgodes, inlalihasod peavad *

sagoli tambsVonte lsianemist'vrices), Jglrod» tursumist. Jalavalusid, I-mpjalga jno
, 1 ? 1 / mmareil too (kaevandus töölt sl1, kl vi lohku j ai 1 '

lülisamba kõverdust, p-lvShsigu-

kum i s t
nam lülisamba 
iihe a Halas-

nagu seda näeme

sl jns .
hnAe„4,n~71Y'.i* ::'^1Hst3e^ töödest n~uawd töstajalt ainult ühe ke- 
“ans" v * liheseruppi pingutusi ja ka üiliningutusi . mis selle 11-

■ ' / vi 1b (kirjuta-
1skn! • -stave kehaosa lihased vi vastava lihaserupni lihasedhiipertrofpruvad, muud lihased

kult arenenud olla 
va ba 1 а i 91 hoolita
ha r j u tu s t

Liin rasku f"si 
võivad esineda lihast

seejuures üsna puuduli- 
töö ühekülgseid mõjutusi tuleb 

. lle eest, et tasa tehakse vastavate keha
j: muu abil kutsetöö halbu tegnjirgi.

töi vib viia leidisele kurnamisel
bonemina, sonrad tekkimin 

:pet-’ ia, jutlustaja-,

vnitamised siin
d, veresoonte re-

3 jne . 
kõn ele j? , näitleja, laulja, klaasipuhuja, 

a- . g . пл ----- nõudeid hingamis- ja häNleelun-
'jj 1 ' i1 -s n-va- sageli: neelu-, kFri -, kopsutorude katarrld, 122081 hPSVgrese3v ine. КЭ11Э1 palju kõneleda тЧ laulda 

tuleb reisid tingimata laskma oma häält seada. Hoiduda tuleb kül
madest löökidest, suitsetamisest, tolmuse ohu sissehingamise st

puhkpillil mängija kutse seab suuri

rektori, 
leja kut

Silma dole :r~ib kah lustavalt mõjuda õpetlase,
HnV3g-ll, e-12sepe, tiheladui 
töö. Kestev mikroskoneerimino s

vainus ja kuuma tul
jne) pimestab silmi. и i dugl

s töötamin

■ , hceldaja, 
i ole silmadel
(valukodades,

kirjutaja, kor-
Väi jaõmb-

on puuduliku valguse juure
õpikodades 

töötamineüldse silmadele kahjulik
Kuulmisele mõjuvad halvasti müraga seoses olevad tööd nagu 

seppaoel , metallitöcstusis, veskites jne. Kuumuse all kannatavad 
kHlak dp.d va lutöj li sed, klasitöölised jne; külma all voorime, 
ned, kalurid, 1a2vnikud, rrudta э-konduktor id Ine. 171i mutöötegl jail 
esinayed.njude Ülipinqutuse tava järjed, kuid ka terve rida kohali-

. Plindas tobstustas tekkib vNce pällu tolmu näit, veskites, 
Y1 ta~’ lina- ja ri j devahrikutes, kivi-, kipsi t Nöstusi s ;kln л sl - 
8 tsemendivabrikutes jne. Lihunikud, nahaparkijad, kasukaid Rmb- 

7evpd r-tsepod, villasortiiad vivad infitseeritud materjali käsi
tades saada siberiketku. Loomaarstid, kutsarid, tallipoisid Rivad 
9a-da r Igtõpp® jne.

m-
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Tööstislisad mirgistnsad.

”~П hoS tööstustes ör miirpist masida in miirkoluste tolmu 
sissohineamin» t-sisiVs nuhtluseks. SrfT3<8aTini esinevad kroonil!» 
S3d tine-, vosvor-, arseeniku, väkvelsüsiniku, kroo
mi in j mircistuse. Ti namirei stu e asinah tinaknovandust, kemia“, 
tineunlee vabrikuta töölistel, siis trüki val in tol ja -ladujotol, 
maalri tol, pottsepordol . nkkumul an tori to vabrikute töölistol jna. 
Varani oli segadonoolavhPbedamürpistus peeglivabrikute töölistel 
ja kühorstöostusos. 1ros vorm:'rai stusi tuli otto vosvortikkudo vab*  
r i ku tos. Ar sa 1 nmre ‘ s 11 s e s i n eb а г s з ' n 1 ka э va ndustas, ka kl а a s i vab - 
rikutas. xummitoestis t~i onaseno kanst vi valsüsiniku mürgistuse 
V~im®lus3 ina.

T r ö 1< n 1 ts Э. ''au a]toodust solvub varitsevad töölist 
m tmasurustos töüharudas trva rida ohte i" m^nes tööharus on töö
liste hsicumus .i' surnus üsna к^ггз (kaevandustes, к e emiatööstu- 
ses, randttörlistal, "1’3- je viin:-vabrikutes, raun- la metalli
tööstuses, rehori-, suhkru-, kla si-, nahavabrikutes jne). Tööstus- 
lige töamn sääses ol v- 1 d ohtusid je tervishoiulisi halbus! kaota
da v~l hendnd , s33 on kutse- ehk teistustarvi shoiu lasanh. 
xutsete-vishoiA on arenenud üldise terri shoiu t' hts 1m 1 к s а 1 ah< * ruks •

Kutsetervlshotul ised küsimused on nemasti kõik rapulozritu 
vastavate seaduste i- ma mista abil, millede tiimise l v1uvad 
riiklikud v~imud. ' .eod saadused: käitavad tööstusettevõtete V'rsl-r 
valvet, korral d-"T; t f tingimusi kiitistes, nivnd ette karistusi 
määruste rikkumise korral, renovad alused, tööliste 1a teenijate 
kindlustamisele hnicnsta ih -nnetn juhtude korral 'ne.

3 ärahoidmiseks ilAse in mitmosnpustel tönaladl eral- 
on jy-s + W-tud vnstprat.es m'-'-rustes terve rida nõudeid (vt. H- 

-nnetiste vcholemisaks. "osti Tö liste Kinnltusiihisus 1925). 
t. nruann k:‘si tr vrd r p-q е-иде+i-ev~t3te sisseseadeid (teed, hooned, 
Fued, tre pl d , redelid, vntiletsioon ? * va 1 mus tus ), tööstuse juh
timist, kusjuures erilist r~hku on pnnAnd sellele, et tööriistad, 
а г а r a ‘1 d ' d , m * 3 i n s i s s о s e e d • A 1 ‘ k' i ts. es-e^deld, aed alati korr.es oi эк 
sid ja et töö käitises oleks korynldatud nii, et tööline v imali- 
kult"v'h3 ohustatud oleks. Triosid kisite vrd _ töökoe raldamist ja 
kaitsesesdeldisi üksikute tööstusharude j^rrj.

vn. t<,m. + r k''i tseseadeldi stele esineb tõestusis siiski tarva 
ridr -nnetusi, kes siis k; it sosaad aldi sto puudulikkuse, tööliste 
e t te vp ■ t1 mf tn so i; h ori j tüse , v isimuse jne t' t u • L : v imaldada 
õnnetusel vic, sernud töölisele ravi j? perekonnale ülalpidamist 
on kõikides tööstustes, rus törtovad vähemalt 5 tr list, töölised 
Vir*-*  tr’tud sti Tööliste Kinni tusühinm s ; ”hi s toc1 i ste ie.omnven 
litss-asutst- ettevõtete t ' liseA on kinnitatud histan. ia oma
val. asut. Töliste ' irr "tr süh' nm1 S .

up-nys tunvd friisi e r vi k'-r neidu S sl-lub h i hessade.3 ♦ hai - 
akasec - 11' к’ulu'r- 1 r~tk vobrikid, thnsoc, küsi tööko j ad jne kus 

alaliselt teol mitte --:h m kui 5 tr list.

N - к к u s h a i v 11 s e d.

.owuushsicst. + эк1 1-t*a  -n m-lialo allm-la n*eomotnd  or-
cenismid - mikroobid, i noobi d kuuluvad on ehituselt lihtsamate

i de hulk' . K'ikroohid jaotataksa:
i , Fauter i d
p . Г mi 3 3 sr 3d
7 , Tg 1 ' 1 t1) S S 9 P Э'
4. Ki i r' kse n 0
5. Sriroheodid • , .
6. Vltraviirns - fi 1 troruvnd v’lroohid (nligaatud ka mik

roskonbi nhil).
7. Protosoad - n)cloomed.

Suurem oss nakkushaicnsta toitnjaid kuulub penmiselt bakto-

vnstprat.es
korr.es
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rite hulka. Baltrid '^‘liakulu 1Ärele:
1. Rokid - keraku iulisad .
2. batsillid - pulgntaol1s3 .
3. spirillid - ka )ri tapi sikud, knmvi sarnasad .

Kokkide l*bim*t  on kskmisalt 1 "1kroor = 0,001 mm Fets1lli" 
de pikkus on vipe mitmasugun, kniffe зг gadamini 3-6 milr,, lÄbi- 
mPt 0,5 - 1,0 mikr.

baktarite tamamsst hei pustisprotsess idu Juuras on kakS 
teooriat: 1. 1 olrpii sti.de Ja P. kontsmiori sti da tooria.

L о к а 1 i s t 1 d э teooria, ‘lssoatud Pettenkoffe- 
ri poolt enne pisilosto "1es1 idm1 st. Käib apidamiliselt levine
veto noklrshni puste kohta (koolera, diisantori n, tiifus, malanria), 
Ser]ekite ia r~u(?'t3 kohta arnti .et hnicestpin ollus haige kohast 
vN] istull es kohe olui3ulina on Jn v"lh haigestuda tervet ininast. 
Epidemiliste heimnste innras roie hsionsidd ei u i auli sod, kui nad 
vh1 JapK-‘sevad häire kehast, vaid nad peavad ono" valmima välisas 
keskkonnas jr nimalt maF-pi>*nns.  r^npind peab selleks õlena kohe 
ja kerpestivett ja õhku 1 rbilaskev, reostatud ja küllaldaselt / 
niiske. Kuival r ‘ai, kui pinnavesi on loneonud madalale, on pari
mad tingimused heigusidude valmimiseks, sest maapind muutub õhku 
Inbilabkvamaks. Haigastaja ollus, valjudes m apinnast pooride kau
du maa-aurudeca je tolmuga pealmistest kihtidest, võimaldab haigus- 
ta levimist.

Fettenkoffer pani t"hle et: 1) mainitud haigused esinevad 
ainult teatavates mankohtados, 2) ei tvle ette laevadel, 3) kana
lisatsioon väherdab hoipusta levimist, 4) epideemiat külvad koos 
pRhiven langusega, 5) värske hs imestav ollus ei tekita haigust.

Kuld h.i1jam sleus, et ei olnud neil nähtustel p~hiuslist ■ sl- 
det epidesmistoma. N*iteks:  1) veekindlad kihid maapinnas takista
vad ristlaste sattumist p~hi vette Ja sga takistavad haiguste,le- 
vimist vee kaudu. 2) Ka laevadel pardi hiljem tähele epideemiaid. 
3) Kanalisatsioon hoiab ve9 reostami se eest. 4) PRhivee langus on 
kui va d e1 sügistel, ml1 on ka ha r111kuit vii laikaIdus ja üldiselt 
halb toitlus, mis geodustevd haicusta vastuvõtlikust. 5) Puhta , 
kultuuri sl ssevFtine , namu hiljem selgus, vastava dispositsiooni 
puhul tekitavad Ikkagi haigusi. .

vastrndlna lokalistidy teooriale on kontagionisti- 
d e teooria, mis eitab icesumst haiguse tekitaja küpsemise 
tarvidust maapinnas. On termis ainult haienseidudesa otsest kokku
puutumist, kontakti Ja vastavat dispositsiooni, nine sellest on 
haiguse tekkimiseks killalt. hilisemad uurimised on näidanud, et 
viimane toorla on kSiciti ''ige.

Pgtoceonsed mikroobid (haigusttekite J ad pisilased) sattudes 
organi smi , mil 1 ei vastava haipus suhtes teatav dispositsioon ehk 
eelsoodumus olemas, kutsuvad esile haigusprotsessi. HaivUSplsila- 
sl leidub ka tervete ini este organismis, et nad aga ei haisustu 
tuleb sellest, et organismil puudub dispositsioon. Sarnased inime- 
aen, kuigi n"d on terved, valvad aga sageli kardetavaks saada ümb- 
ru за le, eraldades haigusttekitavaid idusi, mis sattudes haigusele 
dl sp<m»ori tud inimese organismi kutsuvad seal esile haiguse.Neid 
inimesi, kes ise terved, kuid kelle organism sisaldab ja eraldab 
haigusttekitavaid hoktare nim. bakterite kandja teks. 
Baktorikandjetks viivad olla ka naod inimesed kus põdenud vasta
vat haigust, tervenenud kuid kelle organi sm ikkagi veel sisaldab 
halgsuidusld, s.t. bakterioloogilisest seisukohast vaadatuna on 
see inimene veel häire ja ei tohiks laiema ümbrusega kokku puutu
da. K~ige sagedamini esinevad hakterikand jad kõhusoetõve (typhus 
ahdominahis’e) puhul.

Mitmeta nakkushaiguste tekitajaid pole veel siia ajani suude
tud kindlaks teha nii näit, leetrite, sarlakite jne tekitajaid.

Haiguse tekitaja sattudes inimese organismi 91 anna 4tohe hai- 
gusnähte vaid need lJmUvad alles teatava ala Jooksul. Igal haigu
sel on enam vähem Rindel ■ laurhem!k, mil xxXXXXR esimesed haiguse 
sümptomid ilmuvad, sade ula vähem1 -:fU kutsutakse 1 r kuba t s i о on 1 a j ak s 

sti.de
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ehk 1 8 1 m о t u 3 i N r g u к s.

Le tp1d ( vorhllll ).

Te' itn ia " tundmnt . L*im3tusi<rk  10 - 12 pNava, Lahtrid sina
vad ponasinlibult last iuras. Fonle l’imtusikrku alpab haigus 
iÄrsku: DAlevik, rohu, köha, s4"8o kardavad valdust, peavalu, sa
ralt kr oksa.

Umhas 3-dal heiouse pHavol Ilmuvad alguges niole, kaalale, 
rinnele, ; selle ja hiljem tarvale kehale punased virvi prits- 
mate sarnased, harilikust nahapinnast valdi kör^amad plekid (löö
ve = eksentem). Kolmandal kuni neljandal päeval paale lööve il
mumist hakkab t kaduma samas järjekorras kui ilmus, nlolt alates. 
Ühtlasi langeb k< relovik. Kehal algab sarvnaha kestondus v~i k68- 
matus. Pormnsl hnicsa kiliru juures terveneb h ico umbes 10 päeva 
X jooksul.

Jrlhnipustane (komplikatsioonidena) viivad tulla: keskk~r- 
vapõletik, ne ^ruhai pu s ed , kopsuhd cus ed.

Häires levib hnineca okkupnutumi se läbi, Antakse edasi sülje, 
rõga ja nina skreed1 kudu (piiskmakkus). Parimaks raviks on ra
hu je voodis lmemina. üksikuta haipusnihta: nohu, konjunktiviidi 
jne vastu tarvitatakse sümptomaatilist ravi.

Kuna haigus vns nakkav - eriti lastele - siis haigeid eral
datakse. Haigega kokkupuu tund asjad ja haige elamu desinfitsesri-- ' ’’ 
takse. Kooliealine laps v'ib kooli minna 2 nädalat peale torvene- 
mi st.

Sarlakid ( Scarletina ) . .

Tekitaja tundmatu. L~lmetusjärk 1-7 päeva. Peamiselt laste- 
haipus. Alpah l'''rskv. Palaviku this kuni 41°, kurgu katarr (ängi
na), peavalu, okse, vnhernnmeria taoline keel, 1-2 haiguse päe
val tekib lööve. Alenb kaelal, rinnal, siis üle terve keha, ^abaks 
iib suu Ümbrus ia l~ug, TöNve on poanepunktilina tihe punetus 
(lust ki punase värviga üle tõmma tud) . Lööve jän'b 3-4 päevaks, 
siis alpab sarvnaha suurelaiguline munakoori mine, mis kestab 1-2 
nädalat. Komp ike tsi ooni denn sageli nenrup°] etik, keskkörva põle
tik ja südamehaigused.

Haigus levib haigega kokkupuutumise kaudu, harvemini haigega 
kokkupuutunud asjade kaudu,

Tavi: voodis! memina vihamalt 3-4 näd. Süstitakse s< rlakl 
seerumi. Sümptomaatiline pavi. Häired eraldatakse, paigutatakse 
nakkushaigla .

Häirin ко :,upnuturud asiad, riided, pesu jr elamu dosinfi tdee- 
ritskso. inicnto vn - t#-mi skiimi n 3 on keelatud, ’ a ja s з inal з, kus 
serlakinht esinenud, kle)rltakee plakat hoiatusega "ettevnatust 
sorlek" . Hoim suyme korral kirikusse häiret viin oi lubata.

Tuul rupad ( ‘nvicalle ), .

Tekita 1 ? tundmatu, L~im tu s j erk 14 - 17 päeva. Lastehaigus. 
Nahale tekivad lHitsntrn suurused palakesed. harilikult kehal, 
harvem jäs)mell. ] nädala mdudas p"ikesed kuivavad koorikuteks, 
siis kaovad .täiesti jätmata nahale jälgi, Haicus levib otsese kokku
puutumise tPttu haigega. Haige peab voodis lemama. Halge eraldatak
se tervetest.

TPuped ( vari ole vere ) .

TolitrMaks ultravjirs, L^imetusjärk 10 - 14 päeva. Algab / 
järsku külmavärinatena . p nvolu, vilu liidestes jn ristluus.

ттдаЬзз 4-del päevil ilmuvn n‘ol, hiljem tervele kehale, pu
nased plokik3s3d, wis muu tu vao p'■ rl päeva jooksul sõlmekesteks, 
mi! lo tippu tekib pPi kn i , mis янтгзпзЪ ja sisaldab mädast vede
likku.
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Umbos 2 nädala parast plekesed kuivavad, tekivad koolikud, 
mis naholb ratullos Jätavad pigmentatslooni Ja armi. Arm jHHb 
siuks aiaks. Suremus rõunetesse kuni 30 #.

haigus levib v‘ga korjelt kas haigega kokkupuutumise v~i hai
ge tarvitatud esemete kaudu. Haiged eraldatakse kohe. Haiguse hoi
ab ära keiiserßugete panemine. Kai ts er^ugets panomi se‘leiuta ja on. 
inglise arst Tenner. Ruolima saadakse vasikatelt.

Feil on kai tsorõugt э panek sunduslik ja sert^ttu pole peale 
1920.a. ihteg rumjuhtu esinenud. Kaitserõugeid pannakse lasto- 
le järgmisel kalendriaastal peale stindlrnisaastat ninm hiljem koo
lieas 12 elust staseks saamisel.

Haire elamu dosinfi iseeri takse formaliiniga. Põrandad реэъпкне ■ 
5 % kari-oollahnga. Pesu, voodiriided lotnkso lisoli lahus ja siis 
desinfitsesritakse auruga.

Pumps (kõyva s"l janäärmo põletik). Purotitis opldemieA-

Teki taia tundmata. L~im • tus järk 12 - 24 pae va. Esineb sagede
mini laste ja noorte inimeste juures. Algab palavikuga. Kõrya, Sil 
jenitzirc, sageli ka teised s"l jenilrod pastetavad turevast oles, 
nii et suu avamine, närimine ja rääkimine sageli takistatud. Raiss 
tetus kaob 1-2 nädala pärast. Haigus levib pii sknakkuse , kaudu. 
Paraneb ka ilma erilise ravita. Paranemist kiirendavad paistetanud 
narstele sooja aplikatsioon, suu koristamine ja epideemiate puhul 
vastava seerumi süstimine. Kooliealistel lastel kooliskäimine kee
latud. Haige laps v~lh kooli minna 2 nad. paale niäirmete Phistetu 
se algust.

Diphtherla ( Kurgutõbi ).

Tekitaja bacillus diphtheriae. Lõimetusjärk 2 - 4 päeva. Hai
gus algab palavikupo, valudega neelamise juures. Kurk ja mandlid suisttevadja liahukd halliks-velge korraga. Paiatotus võib muu

de nii suureks, et takistab neelamist ja hingamist.
Kompiiktsilonidena esinevad: kopsu- ja noorupletik.jasüda 

mehsipusea, v,~ib esineda ka silmalihaste halvatus, mistõttu л nämmini kannatab. N*gomishiirod  mduvad lühema aja jooksul 1s6 

enebH8igiis l^vib „-rc, sagedamini pii sknakkuse kaudu, kuna hsigust- 
tekitajad bacillid pesitsevad nina ja kurgu limas. oaicu_

PmUP« astase diphtherla seerumi siistimisie a-,ed pcuguRaviks kasuta^s^ a" ' , temaga kokkupuutunud asjadtatakse nakkushaiglasse. Haige elamu ja 
desinfitsesritakse formaliiniga- Haige olnud laps 701 
4 nad- pesle haiguse algust»

Läkaköha ( Pertussis )..

TäkltaU BordetGanrou.LEImatusjtk7--14PovauLastehaigus. Esineb eriti väikeste 1aste.juurs0s köhahoo ajal ei 
i»:iaKÄeiS - =0. flaL=

levib piisknakkuse kaudu.
Raviks vajalik tolmuvaba, 

raldada tervetest 
minna mitte

värske õhk. Toa ~hk hoida niiske. 
Desinfektsioon polenuetaV*  

mna kui 6 nad. peale ко-Haiged lapse
Kooliealine laps v~ib kooli
ha algust.

Roos

Tekitaja streptokp-kk. Irku^t kaudu. Tekib palavik,
ta ja pä"seb organismi vaikes < punetab, punetünud koht valu- 
Haava ümbruses halale kohale icht10ol salvi ja kae-
tundelik. Havina määritakse nsipuu "
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takse paksu õhukindla

Influentsa, fripp, hlspoania huigus.
Tekitaja bucillus influenzae Pfaif fori • Lõimetusjärk 1 - 3 

pHeva, Algnb peavaluna, vNcimusopu, valudega 1 11condetos, J а S’ >1 * 
ras. Palavik, köha, nohu. Haigus v"ib esineda kergelt, nii ,0t ini*  
mono ülal kõnnib, kuld v*Ib  ka surmaga 1Rppodh. Komplikatsiooni
dena: kopsu ja ka kopsukalme põletik. Levib arvatavasti pilsknakku- 
se kaudu. Haiga peab voodis lamama.

Korsup"lotik ( pnsumonia )■

Tekitaja pnoumocoecus FrNnkal-’ "aichselbaum 1« LBImtusjirk 
1-2 piova. Palavik tõuseb järsim kuni 40°. Kuiv köha, külje sees 
istad valud. Hiljem eraldub rooste virvusoga r~pa. mnisus kes“ 

tab harilikult 7-6 phova ja lõpeb siis kas täieliku paranemise 
v~i surmaga, haigus pole väga nakkav. .Raviks tarvitekse kompresse ja palavikku vähendavaid vahendeid.

Unit~bi ( oncephnliti s epidemica ).

Tekitaja; rypanbsoma ga^bl ense • L imetus mrk kuni 1 aasta. 
Unjt*bi  esineb meil harva. unjt^vo kodumaaks on Aafrika. Haiguse 
levitajaks on teatavat liiki kirbsed Tso-tso ja glossina palpa
lis Hai puse esimene standuum algab vahelduva madala, palavikuga, 
paistetusega rinnal, näol ja jalgadol jo jäsemete valuga. See kes
tab paar kuud, sits algab haiguse teine staadium, täieline unit' - 
bi, mille tunnusteks on liigeste värinad, va»ruv käik ja hillem 
täieline käimise võimetus, kergelt Äritatavus, tihedad mõttetud 
iiivutased ja sille järele unine olek ( isegi söömise i ja 1. jhdak 
se magama) .Suuremalt osalt järgneb surm, .avina süstitakse tryPo- 
f la viini .

Kotk ( restis).

lekitaje bac • peatis. Limtus Jk 2
esineda mitmel kujul: nehakatk (umbes ч , 2
phinirmeta katk (95 ‘ ) jfl -- —

. L~imetusjKrk 2 - 7 pae va. Katkvõib, 
), kopsukatk (1 %), -um

katku tekitsinte poolt osi lo kutsutud
veremhrglstus ( 2°)

hahakr tku
suurenovad j® midase 
nööpnõelapea kuni lä

",ii tekib nahale punakad villikesed, mis hiljem 
b - - -- -•----- - "ahale tekivad vaelчзdolikuga tn i tu vad

itsa suurusod sinakas v? mustj aspunased pl-

kld* Konsukatku puhul kutsuvad kntkubat siilid esile kopsupõletiku. 
K.1gV^^1nl esineb ^mnhin-:rm-e katk. L’rrhin*irmad  auurone- 
vad pähkli' kuni mune suuruseks. nHreta sisu muutub midasek5 
linuks -Lueya nad, tekitades haovandaid . 1 dsiimptoomidane
vad tugev penvelu, valu ristluudes, n’yius, oimotus, к rce palav ’’ 
Surevus on suur, kuni 60 7 v~j veelgi rohkem, .t,

urigse 1 evita kdVR on rotid, hiired norde к 195 oi .vate
ineaktlde kaudu (Firbud). Ravitakse katku kntkse runiga • . slcad 
isol-ri takse banekidaaso. Dosinfitsoeritokse eluruumid, riiden 
%tku vastu väitlemine seisab üldises Pottide ja 
võitlemises, -

hii rto vastu. /

Hal i tõbi ( ;’alaria ).

6-21 pliove ha 
kilmavirina hooTekitaja plegmodium melariae, L - ime tus j än к 

rukorrel im higista-mudegar Sha to^u« hoogud ajal kuni 41\ kulmavurinate nood 



korduvad г egli pira s ;l t iil ühe, kahe v"'i kolme päeva . Kui inime- 
na infitseerub mitu kora siis v~iyad heicushood esil tulla ka 
igapäev, aleria esineb rohkesti troopika mail. Mgil tulevad ette

iksikud juhud. ^alguse levitajaks on mie sääsele sarnane 
Sölskoda liik anopholes. Sääse pistega sattub malaria plasmodium 
sääse stellest inimese verre ja tekitab haicse. ialaria sümptomaa
tiliseks raviks on hinlin, mis surmab inimveres plasmoodiumid. 
^a profülaksisena tarvitatakse l/unamail hiniini. tagatakse öösel 
sisekaitse võrkude all. väideldakse mslaoria vastu sääskede hä
vi tarni sega, v~ttes neilt paliunomis vimalused sel teel et kui. 
vaiatakse soiseid,jn vesiseid kohti, valatakse vee kogudesse ku
hu sarsed asetavad omi mure Petroleum] . ■

F"'ius ost «bi, к«hu tüüfus ( T-rphus abdominalis ).

, Tekitaja: ba n. typhi abdominalis. Toimetus järk 1-3 nädalad. 
Haigus elgah pikkamida astmeliselt tõusva palavikuga, haigel tu
gev Peavalu, hiljem lamab uimasena pooleldi meelemärkusetult. 
Väljaheide ernosupitaol ine . P~rn suurenenud. Komplikatsioonina 
v~ib esineda kolmandal haiguse nädalal soole perf obatsioon (mul- 
gustumineY ühes sisemiste veravalancutega .

. Haigus levib otsese kokkupuutumise teel haigega, v*i  halge 
väljaheidetega milirdunud asjade kaudu. Haiguse edasikandjateks1 
on: piim, vesi, muud toitained ja kärbsed, ümbrusele hädaohtlikud 
on bakteri kandjad.

T’:"f sehai r.9d peavad lamama rahulikult voodis kuni 6 nädal, 
ja tarvitama pehmeid toite: piimasuppe, pudrusid, buljonge jne. 
Süstitakse typhus vacciins. Prof laksi sena vae cineari takse typhuse 
epideemia puhul ka häiret ,ga kokku puhtunud terveid inimesi, vaccii 
ni v«ib aplitsesrida per os: (suu kaudu) t blettidena .

Parat/"''fus ( Paratyphus ) ,

Tekitaja - Facillus para typhi A ja °. Limatus järk 1-8 
päeva. Vastandina typhusel algab paratiiifus järsku külmavärina
tega. Haiguse pil t sarnane kergekujulise typhusle. Väljaheited 
vedelad, vastiku mädase lõhnaga, sisaldavad lima Järsud aredad 
kõhuvalu hood. aigus levib toitainete kaudu ja. haigetega kokku- 
puutudes, aipus psitseh nagu typhosk peensooles.

-rin? kõhut‛bi ( Drsentari а ).

-‘•ekitaj.-: hacillus drsntoria. L-imetusjärk 3-8 päeva. 
Haigus väljendub tugevs kõhulahtisuses. Väljaheidete eraldumine 
sünnib 10 - 60 korda päevas ja on ühenduses kõhuvaludega. Välja
heited on limased, sisaldavad mäda ja verd. Haigus pesitseb jäme
sooles. Falavik kuni 39°. Haigus lõpeb sageli surmaga.

Dysehteris levib kokkupuutumi sel haigetega v~i haigete väl
ja heidetega m:'';rdunud asjadega. Kantakse edasi ka kärbeste poolt. 
väga sagedaseks haiguse levitajaks on joogivesi. Haiged peavad 
rahulikult voodis lamama. Antakse kõhupuhastusvahendeid. Nälgimis- 
dieet. Uuemal ei ai kasutatakse bakteri of ängide ravi.

Koolera ( Cholera asiatica ) .

Tekitaja! vibri о cholorae. L’imetusärk 1-3 pieva. Koolera 
kodumaaks on India. Suure niiskuse ja soojuse m^jul, mis seal va
litseb sigineb je elab koolera pisik jõudsalt. nalgus algab ker
ge kõhuvaluga ja kõhulahtisusega, ”is kestab m‛ni päev. Siis te
kib okse ja tugeb khulnhtisus. iil j ahel ted verised ja riisisupi- 
taolised. Haige kannatab tugevat janu, hä'l muutub karedaks või 
kaob. Silmad langevad, auku. Naha värvus muutub sinakaks. Sääremar
jades krambid. Haigus vib surmata ruttu, vahel isegi mõne tunni 
jooksul. Surevus cr koolorssea on umbes 30. orre matel juhtudel
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pernnevad haipmd 1-2 nädala jooksul. *
Haicus 1 ovih haireps v~i haise noolt tarvitatud asemetega 

kokkupuntuniso randu . Leitajatoks on veil: joogivesi toitained, 
, kirbsed. Ka brktcrikand 1 ai d tuloh ко lora juuras otto. Raviks 

antakse rohlrsti juua ; siistit: ks vrsoona flisioloogilis t soola 
lahu. Sadava tegvuse tõstmiseks siidamov handid .

tTln 1lo3tlotud sooltehaisuste, typhus ahdominali sa, parptyphu- 
sa, dasantaria ja koolr: haigad eraldatakse nakkushaiglatesse 
ehk-kui haigus t üdina levib, slleks eriti ehitatud taudiparakki- 
desse. Eraldatakse ka hsicusekshtlasad inimesed ia bakterikandjad. 
Haiguse öraholdTnn.g-ikš soovitav tarvitada keedetud vett ja piima. 
Haiguse pisilastega infitseeritud v 1 ialkim kohad ja kaevud nu- 
leteks. пр1гэ eluruumid dasinfitseori takso formaliiniga. Majas 
seintele, kus haigus esinenud pannakse hoiatusplakatid. Haigeta 
viljaheido je okse valatakse iile lub japlimaca . INl j nk1 gu kohad 
dosinfits i ritaksa kresoolsobi lahuga, voödlpesu ja riided leo
tatakse*  lysoli K:hus ja desinfitseert takse siis auruga, Söögi Ja 
jooginõud keedetakse 2 ; sooda lehugo ,

В o t u 1 1 s m on rgi s tushad pu s. Kurki valmistaja anae-
р„,ттю /.;p. ■?" tliens ise haigust oi tokita, haigus saeb esile 
kutsutud batsilli poolt produtsoritud toksiini lubi . LRimetus- 
järk on 24 — 48 tundi.

, У rsi poolt, mis organismi sattunud, sa b tabatud kige pealt 
närvikave, eriti pspiirkond. Tekivad halvatused ja sokrotoor sid 
rikked. Suu kuivab, hiiiil kähe. Haigel on kõhulahtisus, millele 
seltsib sageli oksendas.

puc. ootulismus pesitseb j- v;lmistab mürki vorstis, liha-, 
kala- is aadyil i konservi des. asvndas produtseerib ta gaasi, 
mille tõttu konservikarpide kaaned iilskummituvad ning nonde ava
misel tungib neist välja gaasi j' vedelikku. Peab ettevaatlik o
lema k~lgl sarnaste konsorvidaga, mis eelpool nimetatud nähteid 
avaldavad. riti hädaohtlikuks tob botulismuso toksiini see asja
olu, et ts ei muuda konservi omadusi maitse suhtes, samuti on pro- 
dutsesritev ga s täiesti lõhnata, nii et meie oma meleorganitega 
konservi rikkimist ai sna tajuda.

"iirpistus nähete tkkimis puhul puhastatakse sooletrakt kii
res korras (maoloputuse, sooli puhastavaid ühendid jne). Süsti - 
tokse ka botulism seuru* nl .

Korduv soetobi - tyrhs recurrens.

leki trioks on snirohota trphi rocunronti s Obrmeyeri, kes 
pesitseb haiguse puhul inimese veres. L’imtusjirk 5-8 päeva, 
aipus alrab järsku kõrpa palaviku tekkimisega, millega kansaskii- 

vod külmavärinad, pea- jr liigestevlu, oksendus ja lihasten"rkus , 
MFne aja pärast langeb palavik ning huige enesetunne paraneb, 
kuld siis tuleb uus palaviku hoog ühes teiste kaasaskäivate nähe- 
tege. Nii kordub mitu i mitu, kord' ning sellest on saanudki hai
gus oma nime korduv soetobi.

Helguse ■edasikandjateks ja levitajateks on riidatkid, luti- - 
kad ju kirbud, sllopkrast esineb korduv soetobi eriti hoogselt 
aegadel, mil inimene ei sao oma puhtusele eriti rPhku panna ning 
mille tagajärjel tekivad täid, s.o. korduv soetobi on tuntud sõja
aja haigus.

Ravi tukse helgust solvorsaaniga, mis hävitab spiroheodid.
Helguse lovinam1 so takistamiseks Isoleeritakse helged para- 

kidasse, nende riidad dsinftsoritakso hoolsalt. Lovimiso vastu 
väitlemine seisab neae s 1 1 ihult t*ide  vastu väitlemises. SRdede 
puhul tuleb sellepärast erilist r-vhku panna, et sduhite riided 
ja pesu saaks aeg-ajalt dsinfitseoritud ning seega nois peituvad 
tNid huvitatud. Desinfitsorimisks tarvitatakse Japoni kammert.



Tihniline (plskilino) soetõbi ~ byphus exanthomtticws.

On veel kuriem sõiaa haics, kui korduv scetSb;. Tn levib 
gomuti tÄida, lutikata ja kirpude kaudu. Tekitaja on tundmata 
arvatavasti ultravirus, mis asub veres. L~imetusjärk 8 - 14 3‘,. 
va. aigus algab №gG palavikuga, t° 40 - 41°. Inimese gs,a 
kaob, silmad muutuvad klaasi stunuks, pilk tardunuks. 3-7 n‘us,_ 
se pae vai ilmuvad kehale ja jäsemetele punased tähnid nine tekivad za zohukorratused. Kergamail jiuhtudel haigus paranebumbes 
kahe niida a parast. Surevus tähnilisesse soetõppe on suur 5 - 
UV /а .

Spetsiifiline ravim puudub. Ravitakse jahedate vannidega 
südamevahenditega jne. Haiguse diagnoosimiseks tarvitatakse"se-

Heil-Falix 1 reaktsiooni, s.o, haige veresorum annab -roteus X]g tüvega agrlutinatsiooni . .
Haiged isoleeritakse parakkidesse, ning isolespltke jäävad 

ka.paranenud,haiged veel paariks päevaks. Kuna haigus otseselt 
inimeselt inimesele ei kandu, vaid et vahemehena on tocovuseg v 
ikka -cyid siis tuleb haiguse vastu väitlemisel eriti r-hku panna töid hövitamisole. Ft Ärahoide riide sattumist raviva per sõna™ 
li, SO- arstide ja ravitsejate kiilge, peavad need haicüse par,; 
ilmudes kandma võimalikult kinniseid kitleid ning kõrgeid krosse 

..... Haise eluruumid desinfitseerltakse formaliiniga, põrand ja ' 
möübelkoiritakse кгэзоо! lahuga. Pesu ja riided dsinritsee

1 J. LclKöö -LLU-c ,

Pidalitõbi ( Lepra ).

Но-li t?ve tekitajaks on bac. lerrae . L^imetus järk on vS»a 
pikk, herilikult ansta v4 kaks, kuid sageli ka üle'10 aasta' ° 

nTe esineb kolmel kulul: 1.laiguline pidalitõbi floora 
macu.o-anaesthetica) p. mhuline pidnlit-bi (lepra tuborosa) ja 
3. sega vorm (lepra mixta) . ' J

mida

. 8-se vormi puhul tekivad nahal valkjad plekid, millede 
keskkohal naha pigment kadunud. Nõelaga proovides see naha piir
kond on tundmuseta. Tekivad halvatused. Sõrmed, varbad, käed ja 
jalad hakkavad mädanema ning kukuvad viimaks keha küljest ära. 
Silmade kulmud, habeme karvad kaovad, haige nägu omandab erilise 
ilme, mide kutsutakse facies leontina'ks (lõvinägu).

rohkem, kui esimest vormi esineb muhulist pidalitsve . Käte
le ja ie-gad le Ilmuvad erntera kuni rusika suurused muhud 
mustjaspruuni värvusega. Jalad ja kaed tursuvad. Umbes 6 aasta 
pärast hakkavad muhud mädanema, sellele v~ib järgneda veidipa- 
panemist, siis tekib uus mädanemine ja nii kostab han " ikul t sur
mani « " '

Lepra mixte on kahe eelmise vormi kombinatsioon. Pidalitove 
kestvus on väga pikaldane, haicus vältab 20 - 25 aastat ja y,- 
gi enam. 11

kuid 
ged 
kuhu

Knldas pidalitõbi täpselt levib, ei ole veel selgelt teada 
arvatavasti kandub te edasi otsese kokkupuutumise läbi. Hai- 

isoleeritakse erilistesse asutustesse - leprosooriumitesse, 
nad joovad harilikult surmani.

, ?aviks on tarvitatud söehappe lumd, kulla preparaate jn 
kuld täitsa tervenenud on ainult üksikud.

Kangostuskramp - tetanus .

meludele
kitaja °7 bQC* totoni ’ Lõimatusjärk 4 - 14 päeva .Batsill 

p-nnas (mullas, tolmus; je on väga vastupidav välistele 
.. ; -nimosesse sattub ta haavadesse läinud mustuse kaudu.
Orginismi sattudes kutsub ta sile keneas tu stunde näo-, nirimis. 
la sel ja. ehestes. Närmsl±hss tekib tooniline kramp (trismus). 
M/eelaa? suud avada, se,^ on takistatud toitmine, rääkimine, 
rameld tekivad ka muud:s lihastes, krampidega kaasas käib higista



mins. bul ei sae õ1ge1 ajal arstiabi, järgneb surm hngamislihag= 
te M**NASX  krambi võl siideme halvatuta tagajärjel.
.. Haigust ravitakse peaasjalikult totanuse se rmiaa, Ha:cug, 
ärahoidmiseks on tarvilik, -et k~lk mullana kokkupuutunud haa vati 
saaksid korralikult puhastatud ning orilise tetanuse kahtius pu= 
hu- j<ohe sjstitud seerumi, v

desinfektsioon ei ole tarvilik.

Siberi katk - Anthraz,

Tekitaja bac. anthracis. LRimatusjlrk 4-7 pleva, Siber- 
KatK esineb kolmel kujul: 1. naha anthrax, 2» kopsu anthrax ia 3> 
soolte anthrax. Siberikatk on harilikult loomade haigus, kuid / 
v-ib nendelt ka inimesele edasi kanduda, kui inimesel mni haala= 
kene v-i nahakriimustus kokkupuudub Infitseeritud loomade exkree = 

—lde8a Vi elunditega. Edasi võib ta veel antud saada villavabri
kutes villatolmuga, mis satub kopsu või ka kasukate läbi, kui 
viimaste villas peitub bac. anthracis, mis võib sattuda inimese 
naha marastuse kaudu organismi.

“aha anthrax! puhul tekib sissepääsu kohal pSiekene, millele 
tekib ümber sinine v~i must viirg. Ümbrus paistetab üles.

Kopsuanthraxi puhul satuvad haigusetekitajad sissehingamis 
Phuge, kopsu, kus nad tekitavad kopsupõletiku. Röga verine ja veniv. 

Soolte anthrax! puhul satuvad batsillid soolde. Halge'oksen
dab, väljaheide verine. K^iki kolme vormi saadab oimetus k~rge 
temperatuur.

havina tarvitatakse immunnseorumi , kuid sageli 18peb haigus 
surmaga. - о

Haiged loomad eraldatakse. Loomade ravitsejad peavad lautast 
a j. 1 es riideid vahetama , kass d istn- ~* meerima , Võ rdunud asjad 

puhastatakse 2 promill, sublimandi ehk 5 % formaliini lahuga, 
hinded ja vaibad desinfitseeri takse pumrea

Nõlv - tati tõbi •- maijeus.

N~l<r on hobuste ja eeslite hnigus, kuid ta ©n nakkav ka ihi- 
nestele. Takitaja on bac. mallei. Limatusärk on 3 - 5 päeva.

N”lg tuleb ette kahel kujul: 1. Akuutne vorm ja 2. Kroonili
ne vorm. Akuutse infektsiooni puhul on krg palavik, näärmed pai
suvad iiles, nina limanahal tekivad muhukresed, niis muutuvad harvan- 
deiks. Ninast v~ib hpizus edasikancuda kopsudesse, tekitades kop- 
supletiku. Halgusatak! ta ja pisilane päisb organismi väikeste 
nahahaavakaste kaudu, kuid haiguse sissotungimiskohas lokaalsed 
haigusenähted puuduvad, tekib üldine infektsioon.

Kroonilise haiguse puhul palavik ei ole väga k~rge ning mu- 
hukased ei muutu haavandeiks (ei ultser oru) . Inimesele on nõlg 
ikka surmav, akuutse võrmi puhul tuleb surm ruttu mõne päeva jook
sul, kroonilise haiguse puhul paori nädala pärast.

Hobustele siistitskse ravi ots tarbena malleini. Haigete hobus
tega imberkkimi sel peab olema ottevantlik, tuleb desinfitseerida., 
peale haise hobusega kokku puutumist käsa ja nägu. Haigus levib 
peaasjalikult nina lima kaudu.

Suu- ja s~ratõM

Haigus esineb veistel, sigadel, Laamas tol ja kitsedel. Teki
taja on tundmatu. Limtusirk 8 10 päna. Koomadelt võib hai
gus edasikanduda ka inimestele, peaasjalikult toote infitseeritud 
piima kaudu.

He1pus avaldub erilise suulimananno pPltiku näol, millele 
seltsib palavik. Suu limanahk hakkab punetama, mõne päeva pärast 
tekivad lä'tsa suurused piekese li na na hale, mis lõhkevad ja haa- 
vendi järele jätavad. Valud ja paintetus suus tekitavad neslamis- 
hiireid, seedimisrikkeid. Haips on enamasti healoomuline ja pa-
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omine tuleb umbos nad^la v~i pooleteiss parast. v ib esinoda 
J vel erilina kite infektsioon. Sõrmede paanutuskülgedel või 
kvnts ve rel tekivad põltikuliss ainsaga põleks se0, mis aga / 
varsti jällegi paranevad.

A rsti tekse lokaal ravimisega. Tt haiguse levimist ärahoida, 
peavad haigete loomadega talitajad snd desinfitsrima penis loo
made söötmist, arstimist v~i lüpsmist.

Marutõbi - Lyssa.

NarutRve tekitaja on ultravirus. Lõimstusjärk 1-2 kuund 
Marutõbi on koerte haigus, kelledelt hammustamise kaudu kandub 
hobustele, veistele, kassidele ning ka inimesele. Haiguse tekita
ja pN-seb haige looma süljest hammustatud hanva ja sealt saab 
edasikantud närvide kaudu’. K~ige kardetavamad on haavad pea ja 
kaela ümbruses ning sõrmedel. ,

Haigus а 1 ep b isupuudusega, penvaluga, unetu- j£ rahutu olend.- 
ga. Hiljem tekivad krambid nelamis-, hingamis- ja jäsemete lihas
tes. tiaip-e tunneb suurt h1 rmu ja janu. Järgneb halvatus ning si- 
damen~rkuse tsceiiriel surm. ,

Kui haigus iuba levinenvd on igasugune ravi asjatu, sellepa
rast tuleb ettevaatuse pärast kõikidele veidigi kahtlasest,koerast 
puretud inimestele aegsasti teha Pasteuri instituudis süstimisi 
marutõve vastase vaktsiiniga. Süstimisi tehakse igapäev kolm nä
dalat . i •Ht haiguse lavinemist takistada, kuulutakse marutõve ilmumi
se puhul see ümbrus marutõve kahtlaseks, k~ik koerad peavad siis 
saama kinnihoitud, peavad kandma suukorvi. Hulkuvad koerad ja д' 
kassid hukatakse. Kahtlased loomad isoleeritakse ning, inimesed 
keda koer purenud saadetakse ravimisotstarbel asteuri instituu
ti (meil asub see ^rtus)?

Nakkushaiguste vastu väitlemine .

Nakkushaiguste peale ei saa vandata mitte sama pilguga kui 
harilikkude haiguste peale; hariliku mittenakkaya haiguse puhud, 
on haiguse ravimine haige eraasi, kuid nakkushaiguse puhul vo?b 
haige saada kardetavaks oma ümbruskonnale, Võibsaada.taucl.a 
allikaks. Sellepärast on nakkushaiguste vastu võitlemine riikli
kult tähtis; võitlemise korraldamine ja selle üldjuhtimine on 
tervishoiu- ja hoolekande valitsuse ülesanne. Iga nakkushaiguse 
luhtumist tuleb registreerida vastavas ametasutises ja t2ste s&r-“ 
mise puhul peab jaoskonna arst võtma tarvitusele ahin,usidet 
hoida ära haiguse levinamist. Et hoiatada kaaskodanikke nak-mse 
levimise suhtes, selleks pannakse majas, kus haigus juhtumine --9 
tulnud, seinale sUt "Rttevan tu st, siin maias on nakkushaigus/. 
Seda silti v~lb maha v~+ta ainult ametliku arsti loal. , 

ngived, kes valvad kergesti infitseerida ümbrust, ieoleoei- 
takse eri nakkushaiglatesse.

Koolilaste eraldamise kohta nakkushaiguste korral annab pii 
dl järgnev tabel.

Suurvs võitlusabinõuks nakkushaiguste vastu on desinfek- 
tslООП.

Desinfektsioonist pikemalt wastawa peatüki juures,. , 
Tuleb wghet teha ara desinfektsiooni ja steriilset- 

s 1 о о n 1 wehal . Desinfektsiooni a11 mõistame mei patogeen- 
seta bakterite häwl tarni st, kuna sterilisatsiooni puhul sanwad häwit 
tatud kõik mikroobid,nii patogeensed,kui ka saprofijidid.



Kooiilast^ raldamis3 pievad nakkushsimust? kordadsl.
• Haigused Kui koolirumidas hai

mus ette tull
Kui laps elas ühes korte
ris haigega,kes eraldati.

Kui laps elab ühes kor- 
tari s hr i gaga . koda mi tt 
ei eraldatud.

Haige lapr v:b
> kooli minna

Sarlakid

Kool ehk üksik klass 
pannakse kinni desinf. 
a j ak s . Hai gus e kordusi e 
sel pannakse kool ü
heks näd. kinni.

larval lapsel lubatakse 
kooli minna 7 päeva järele 

epeele korteri ja riiete
desinfekts. je vannitamist

Laps el lub?. takse kooli 
minra peale haiga ter
veks saamist 6 nädali t 

. peale haiguse algust, 
pärast korteri ja ride 
ta desinf. ja lapse 
vannitamist.

Haige võib kooli 
minna 6 päeva / 
peale ohatuse il
mumist kui kõõme- 
tärnist ei ole,3 
korda vanni teh- 
tud,riided,korter 
desinfitseeritud.

Difteri!t Nepu sarlekite 
koraal.

Näru sarlrkita korral.

Lubatakse kooli minna 
paale haige terveks 
saamist 4 näd.paale 
halg, algust,pärast 
van»’ 1 tam., korteri j а 
raieta desinfektsiooni

Häire v~ib kooli 
minna 4 näd# peale 
halg.algust pärast 
3-kords . vanni tam. 
riiete.korteri 
desinfektsiooni.

KFhutbi
( dosen ter.

Kool ehk üksik klass 
pannakse desinfekts. 
ajaks kinri

Nagu sarlakit korral.

Lubat.kooli winna poa- 
1e haige tarv.saar1st, 
s.0.2 näd.pärast lima 
ja vare kadumist vilja- 
heidetes,peale korteri 
riiete desinf. ja vann.

Halge tohib kooli 
minna peale terv. 
s a nmi s t, s . о . 2 näd. 
peal? lima ja vere 
kad. väi j ahe ide te s, 
pärast vannitamг 
korteri,riietu des,

P~UR''d'.

Kool panna kse desinf 
ajaks kinr i .Lepsed 
revaktsineeritakse , 
kui sõda tohtud ei
olnud.. ,

Peade riiete ja korteri 
desinfekts. peale vanni-
tornist ja rovaktsinats .

Peale ha irre terv. saa
mi st (4 nb:d) vannitam. 
korteri,riiete desinf 
ja revaktsinatsiooni«

Ki коorukа Sd f hü 
pealt äraläinud(4 
nid) peale SVkordsu 
vanni tam ,korteri ,• 
riiete dsinf.

Kellel leetrid olnud,v~ib 
p .vanni tam . ja riiete tuu
lutamise kohe kooli minna. 
Kellel mitte ei ole olnud 
jääb 3 nad. koju.

Kui leetrid on olnud 
võib koolis käia,peab 
ainult ülemised riided 
igakord vahetama; ei 
ole leetrid mitte ol
nud, jääb 2 näd.koju

Kolm näd-peale 
ohatuse fmumst, 
kui kõõmetam. ed 
ole ja laps vähe- 
mait 2 vann Vt- 
nud.



Haigussd

Tuuleru- 
ged

Г

------------------------------------------- --

Pumati sed

ri d

Kui kocliruuTnldes 
hai m s et ts. tui i

Fui laps oj[aS ihas kor
ral-

Kui 1nns Ha v~ib kooli

dati .
itt j

Kooli runid tuu-
3 utatakse hKsti

~ g u

Kui koorukesed-ihu 
pealt kodunnd оп(й näd) 
ja laps verrit a tud

Hädal aega reale ohatu- 
sa ilmumist ja lapse

Lhkastus- 
keha

Kool töötab. raske köhaga lapsad saadetakse koju.
Kui köhahood ära on jää 
nud.itte vähem kui 6 
näd.p9а 1e koha ha кatust

Kool tõotab Haiged ja kahtlased lapsed Saadetakse koju.
Kaks n ä d. p о о 19 n а ä Im 3 
paistetuse hakatust ja 

vanni tami st.

Silmemeria- 
ha icus

Tl i si kus

Sigeli sed, 
tKid, raha
hai pusad.

K~igi koo) ilast; tulvad järele Kui 'ree ja riihna j ooks- 
mine järele on jäänud.

Kchtlaste Fpilaste 5 läbiva
Tui tiisikus-а pisik' 1 

kadunud ja r~pa tulek 
järele jäänud.

Kelle küljes neid märgatakse, sepdetakse koju.
Kui haiguse nähtused 
kadunud ja arst seilaks 
luba annab.
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ATTSTI’T T^RvTSH0ID.

”т ö u -3 d 'vilMst?!') ponvnd vastema kpiisovnkko vastuvõe- 
t^vad^'-jts" lusn. KaitsovNotonnstus nõuabkaftsovinlselütinti 
suuri kehaisijo nimlisi pingutusi, mispiirast mitte kiki кхХйзя- 
kutseeajisi ko itsevikke vastu oi võeta. Niueta karmus oleneb sel
lest, i'as on vaja sunramnt v^i viihoma t kaits- r-osp. sõjavagi, 
nii votakse sRje ojal tepevteoni stuss ko sosugussid kada rahu
aja oludes III, järgu maakaitsaviikkeon arvatud haiguste ja khavi- 
gade tõttu.

-'ostis tunnustasid kaitseväe kommisj onid kai tseväeteanistusse 
kõlblikuks 1921 ~ 27.a. 85,5 9 kutsoalustesv, 1928.a. 51,3 %, 1930 
a. 87,8 ja 1031.a. 86,8 (siin-on ka'"sa arvatud ka ajapikendust 
saajad';. iimessil aastail on kõlblikkude protsent veelgi lange
nud, kuid mitte kutsealuste tervise kehvenemisa tõttu, vaid seep 
pärast, et muudeti "Haiguste ja kehaliste puuduste nimekiri lit. 
"A" . vt.Riigi Teat. nr. 7. 19#7.a. ja R,T. nr:32, 1930.a.) Ja m 
muudetud nimekirja alusel vabastatakse kaitseväeteenistusest vähe
mate aipuste Ja koha vigade tßttu.

Fraoeu maksva lit. "A" järgi liigitatakse kutsaaluseld järg
miselt: 1. kõik terved kutsealused arvatakse riviteenistusse, 2, 
kõik kes kannatavad mõne kergema kehavea all, mis takistab rivi
teenistuse kohuste täitmist, arvatakse rivi tu teenistusse. Rivi tu 
taenistus (käsi tööl 1 sed, kirjutajad, kö gitöölised, voori- ja ho- 
busemehed jne) et ole nii pingutav kui rivitenistus ja seeparast 
ei ole kerged defektid siin takistuseks. Pivitu teenistusse arva
takse need kes kannatavad: üldise rasvumise, healoomuliste kasva
jate all (kui need takistavad relvade ja jalakateta kandmist), 
siis võetakse rivituteks mitmesuguste pikaldaste tervi stumatuto 
la raskelt ravitavate nahahaigustega, suurte haavaarmidega, puudu
liku nägemise ja mõnesuguste kergema silmahaiguste alJ kannatavad, 
samuti mõnede kõrvshaipuste ja puuduliku kuulmisega Isikud 3 ja 
4. kõikide muude haiguste ja khavigodega kutsealused arvatakse 
kas siis III. järgu maakai tse väkke Või tunnistatakse kõlbmatuks 
kaitsevietenistuse jaoks, s) oleneb haiguste raskusest ja ise
loomust. III. järgu maikaltseväkke arvatud võetakse tarbekorral 
(sõja puhul) siiski toonistusse.

kaitseväelaste elukohad ja elu rahu- ju sõja ajal.

Alalise s~j' - v~i kaitseväe pidamisel osutub vajalikuks vas
tavate eluruumide soetus. Rooma riigis olid alaliste sõjaväeosade 
tarvis ehitatud avarad, jo ruumikad elukohad ( castrum, castellum) , 

—-mis ühtlaselt olid kindluseks, Kui Louis XIV hakkas pidama suure
maid alalisi väeosi ehitati marshal Vauban’i eestvõttel 1685,a, 
Vauban’i süsteemil isi kasarmuid, mis tuletasid omalt põhiplaanilt 
(piistkilik) meelde rooma kindlus ka sarmuid (castellum); kasarmute 
blokid ümbritsesid pidevalt keskset nelinurkset hoovi - harjutus- 
välja. Soe kasarmu süsteem jättis hiigi э niliselt palju soovida. 
Uuematel aegadel, kus kasarmute kindluse iseloomu järgi tarvidust 
ei ole, on näisenud kasarmute ehitamisel maksvusele ligikaudu sa
mad põhimõtted kui harilikkude elumajade ehitamisel. Selle voolu 
maksvusele pääsemisel hakati ehitama Tollet süsteemi paviljonka- 
sarmuid (1861.a.), kus arvestati higi eeni Uste nõuetega. Praegu
sel ajal ehitatakse enamasti seesuguse suurusega kasarmud mis ma
hutavad. enesesse 1 pataljoni v~i m~ne vähema iiksuso, 4oodses pa
taljoni kasarmus (k^lgmiaa asendiga koridoriga) leiduvad peale 
meeskonna magomi sruumidd, söögisaal, õmesael, lugemistuba, köök, 
kant seiet ruumid, embulentsiruum, pesemisruum, vHljekiigu kohad jne.

Ruumid on hästi ventileeritavad, vajaliku humahutusa ja val
gustusega, varustatud otstarbekohaste kitteseadoldi staga . Ruumide 
ehitus ja nende sisustus võimaldavad nende hõlpsat korrashoidu ja 
puhastamist.
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lanerid, nagu 23302882. tulead r?^unW1 ^üyi-
leneritis on püstitatud enamasti k^gemaä ehitised fba^V^^UVl? 

meeskonda kaitsevad tuulte, vihma jn« e-st^ Иа '
“ hoolitstud trvishoiuliste n»užte Mltold dst °” sa™'

rimouabss, noomonokuta Weä t-1»-
bPevikut-sa'rblindua»trnlntTn ^13V0^ siduritel elada kindlustatud

sõdurid SaPkfld hoolltseda vajplikui mAHrai oma Ä’^a'U 
uruumi.puhtuseaest, et n?U 019k81d rahuldavad magamitv8;.

sooja toidu ja hee joogivee saamise võimalused :5, 
vikuelusenamasti a^a osutusid need nõuded puudulikult iKbiViida- 

V«k3 nvikelu mõjub »itwtl kahjulikult Sidurite toryil1l 
mispirsst.nsid vahte-vahl tuleb saeta liini taha puhtaasle n^e- 

lutingmusts . Kaevlkuelu suuremaks ohuks on nakkushaimišto levimine (thniline jr täituv soetobi tkido kaudu lürus hainuste 
terie kontoktinfktsiooni 1Khi, tuberkuloos jne), kuna ‘sõdu-id geeyikutes sysolukowas on fu ,111»,It ja vdimilselt"nsrpostdtua 

nQkkuat9 suhtes, muidugi on ka nakkusvõj- 1110 1405'1 suu. 3mad ,

Vй с

. д KnltSr v4 8Ä1?Vn'3 tarvisline sisukord on viga tahtis g 
iudos.s?dads if. sialikndos on v"idu V4 kaotuse otsusta "nk^nb 
nud m ni vahedes lahtipuhkenud epidesmin v~i vahede iidi 3-3 lg-.: q_ 
lise seisukorra halvenemine» Sellega on arvestatud ja praegu on

tervishoid iks Dar3mini organiseeritud ja Hljaarendatua 
—-018 t?ryishoiu elaham, sest lödgl võimet sanb omada ainult ter- 
visliselt tüffsv vigi , S3jvNa tervishoiu taotleb on‘sumunt,,te 

’’ Tii,-: ‘host k”ljest paneb suurt r~hku haiguste prorilaksine 
•2 2, teisest küljest organiseerib ta sõja korral haa va tut« ia 
vigaste esmasah, transporti Je lõplikku ravi. Testis on koits,_ 

tervishoiu kargemaks organiks Kaitsevägede Tervishoiu vanit- 
mis Dllub otseselt kaitseministrile.sus,,

ittonekkus- jn nakkushaigused kaitseväes.

,, Kuna kaitseväkke vastu võetakse ainult terveid noori mehi, 
siis esinavad neil ml tt3nakka vetest haigustest peamiselt neg 
mis kuidagi on seoses väeteenistusega. Nii näit*,  esineb jalav‘g_ 
osates BFa sageli higi jalgu ja sellega seoses jalgade haudumisi 
erlti,rännakute Puhul. See on ka arusaadav, sest kõitseviela ' 
jalani p9ph oleme hösti tugev Ja tugevast materjalist valmi 
jelenu ei ole küllalt elastne, ei ole kallalt hästi n+i1. tatud

tav. -a k™lustupe põletikud (tendovaginitis) on sagedased - põh
jused nagu eelmisel, pingutavate marsside tsttu esinevad luutivbri - 
sa põletikud (periostitis ) . PatsavNslastel harduvad reitovahed 
katki. Taies rakmetes marssimisel viivad harduda mRned nAhs-AT_
Ы "gedel, seljal jne. Talvisel ajal esinevad eemale ulatu 
kehaosade (varvaste, sõrmed, k~rvade Jne) külmetumised- suve 
ma- ajal kuumapiste. Peale selle esinevad songad, silmade, Lx 
de, nina, hammast? heigused, viikased vigastused, Rnnetu iunu 
kud vigastused ja halvamised jne. Ka kergemad se9Herikkec,l nin_ 
gamiselundite jne haigustel on kil]alt suur osatähtsus.

Fniri bittens kVu sh q inruse^ viivad viosa lögiv~imet tunduvalt 
ihindad8, n8d 0TT,81t ohtlikkuselt kaugele maha nal-kushaigus-

tat; . anmatel aegadel tegid vägedes suurt laastamistööd kõhuhai
gused: tifus, parntiiiifs, düsenteeria, koolera. Sest - ast peale 
(maailmasõda) kui hakati suuremat r^hku pannu nende h lauste pr- 
1..03il0 6n n33d hal^rs^d paliu orast kardetevsest aotena 
'akusineerimised suutsid enamasti ärahoida nende haiguste epidse-

kuu- 
va-



puhtadone holdn tiiidist, e2l‛ №l v orraz sõduroie газкэ on
i 1 Htnlirhgtzoxr-orodre

yad vonoompoomtcngta- 
tiib rkuloos aktivisesruda, mispärast noor 

suur/ rhku tilab parma tüberkuloo-
•V19 pannakse ka sagedamat pides.

- bolu wosermut-gtinu psinomistakdtsovolnst ituulor"urot, ,1,21 oiuwrra pripi
Kulgl kr 1 t sa va eiaste A1‘‘

te k& 1 t s j vii kk-s v 
s i s s d a s tem 1 s ; 1 3
miil 
Seas

Fingotu ste
S )1 j HQ iukolme

diftooria 10 vi-i soks
elemonti vihi 
ai oma, kuna 
nakse. Retsev

n a kk и so vastuväil kku

beri katku.

o H F '/v P^-^usai ain] v;- mingit tähtsust 
t-ni stuss 3 õotavnil kaitsör-ukaid pann 

■ - ,1 on v imalused olemas nakatuda nõl e iasi-
.T st roptokok ido haigustest esinevad 
nidanikud, luuüdi Põletikud, limfadg-

Staf ilokoklid
Sagedaimini panoritiu 
niidid, furunkuloos (3
harva supsis, pii omi у , llimes, 
ja kopsutorud Põletikud.

Srt r~hku tuleb halise
miste prof "laksi lo , eri ta st

S:
poos ,

edusid on kopsu-

s \1 nvägede s panna
- vi m1 saks on v"->a 
koholi ts rvi tamino

" ~ i Bolukorra
suguha 1 -

soodsaks pinnoks, riti 
suureks on l^intid.

S)St suguhaigusto 
s kui iihtlsi al-

1 n

' 1 A
-'ndlip^l ?tik

»

1 c 1 n d.
t õdus te s tincimet, . * * 1 , r. q . , ,

geto eest ni ’ iw-h 0381 j . 120 n'v'H 01 oleks, ei saa hai-

Siso-, nbv1blh.S.lShirdhli?"r;;'i srotstarlnig1ec (hovo-, 
kuks Fsivlaid notatekse omandu=«lg-usllkult avalikkudeks (omani- ölusisi'rInivoniyolissnsodl.. railatcs. Ravi mStt8S siin 
ml =з SuorusaUnrpl oritlteksa viiikseid (kuni 50 voodiga) g,_ m-smslauni ip Iksoa ÄTÄ

skr'f' "?i Brvms-muohntounnznldnnnFF4^~

osakonnad. Kui vijiest. ni0.+, aok® 9rie
tit Võib pidada 
peab olema juha 
muud personalil 
alla v^tta mitu

1 • — ’ 1 1 . ! --A I Д Д. О и О .> V - ct Г , —ry-nntins, s-is keskmise suurusega haiglas 
arst unnte 1p ja mõni assistent arst, peale selle у ial/<ul arvil, teskm. suurusega haigla võib oma 

disinfoktstc tkÄkbi. - —
oronsabimilmusmo,"mmroeurumua и-^.- 

o0n^SiT-dj <lma S1Ln '’r8 1;1^гэЬ vajadus kalliste aparaatide ja 
seadeldiste.muntsomiseks ^t^kordssid summo kulutada. Mõnelt 
sae olla vÄidetu m suure haigla (iile 1000 voodi) juhtimine ei 
saa olla kuli alt ülevaatlik, kuid seg viide " 
dad juhatajate võimupiiride suurendamisega
Suures heiclas on juba osakondade loomiseks soodsamad võimalused" 
Й1?е sLh rihnitemisthinuste järgi on hõlpus läbi viia, pea?e 
da 1У 1aoskondi nagu kümblusosakon-kl’ röntreniosek., fisikelise ravi jn3 osak., siis hnigle apteeki, kennilis- bakterioloogilist, histo-patoloogilist labotatoo-

ei pea paika, osakon-
saadakse sellest iile.
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riumi ;? e%
nemikus haiglates on ve»l läbiviidu jaotus klasside “pgi 

kS ur osa hsigeis5 on paigutatud ttldištdšs^ ruumidesse ia 
uei? °3a, j-ukawd haiged, on mahhtatu sesdeldisega '
k. Ss sipleteisse,, kus on ainult ük v kaks voodit-, kävi mgtee 
sli.n Pnhimßttelisi erinevusi ei tohiks olla,

Suureh hüvanguks on erihalglata j sanatoorlumite ehitamine 
1‘: haivote. ruhifiü brinutega thielikult ^Vestada -saab. ’
Niisugustest rihaiclatest mdih1dat sunn tusme 3 asid, tiisi
kuse ravilaid ,ia santooriume (eriti viimastes oh ^imaMk naken_ 
dadakergemaidtbk-hsigeid1u jn tervise kohasele törl>; >a sana. 
tooriumi asukohta on võimalik valla ja rajada ta kiimaatiiisen t 
soodsaimasse kohita), vitaste gnnatsorlumd, iastehaicind, tähtis 
on veel n;khushaicatele rihalclate ehitamine, suguhaigetele« lep. 
rosooriumid on juba pikenat a}ga omaette asutisiks olnud, niisama 
vaimuhaiglad.

. , Mis puutub haiglate v^jadusse, ieti haiSdVöodi te huigasse, 
siis peatakse maasoludes vajalikuks S voodt lga 1000 elaniku koh
ta, keskmise suurusega linnades 4 ja suurts linnadas 5 voodit 
iga 1000 elaniku kohta, pabroludes oh Boovitav ehitada vhikesi 
haiglaid.
. Ehi tuslis lt on vnheimoks haiplesiistemiks nn suletud ehk 
ksussisteem, kus k~lk halgetoad ühes hoons koss oh» Harllikut 

olid peahoone korpuse küljes Rljaehltised, A fi t 0 1 h 8 
F э t i t soovitas viljaehi tl ui rithmitada korpus {mher tHheku- 
juliselt, logst soovitns eRri, ollipsiku jullst ehitist?Rahts arvas ohesmaks b?phöone k‘lgede1 ehitada kaht tlibäj hii 
et hoone oleks omanud p’stklliku kulu, miilgi puudub üks küle, 
m^nod soovitasid hoonele and H tRhe kuju; AmesrikA vabadussõjas ■ yõeti tarvitusele hn b 8 г а к 1 s Ü s t ö e Й» mis pidi võimaj= dama haisla paremat valgustamist js ventilatsiooni: Need barakid 
olid kerged piklikud puuehltise,mis õrnalt poolt valgustatud 
olid. Baraki siistem oh kohene hakküshaiclaile. Baraki siist omile 
sarnaneb P 0 V 1 1 j o n 1 süsteam, siin oh p~hlplõan seesama) 
kuld ehitised of kahekordsed ja neis leidub haigasanlide otsades 
isoJer- ja kõrvalruumi (köök, posuruum, vanritoad, klosett, per
sonaali ruumid).

Uuemal s‘a1 on tartitusel koridors’s tam, pa vi 1 j oni süsteem 
ja segasistem. -*8hW8  koridori Süsteemis asetses koridor nam-va 
hem keset hoonet ja halgetoad asetsesid mRlemalponl koridori (Üli
kooli I s1 sekil inik). unemas kori dort sus teamis on koridor külgmis 
ses asendis: ühel pool kulgevad koridori halgetoad ja muud ruumid, 
teiselt ponlt avanevad koridori aknad otse välja ( teisel pool ko
ridori viivad asetseda ainult mõne vähema tähtsusega kyvalruu= 
mld (Ma^rjamõlso kliinikud, Naistekliinik). Pa vi lj on siis teenis saa
vad halgetoad valgust kaha vastasseina aknaist (Ülikooli I haavas 
kliinik), Segasis teami ehitised tihendavad tihe ja teise Süsteemi.

-is puutub ehitiste 1Kbiviimisse, siis haiglate ehitamisel 
pannakse suurt r~hku tervi shoiuM etele nõuetele. Eestis regulee- 
ribakse haiglate ehitamist "Tervishoiuliste hoonete ehitamise sea
dusega" ,

Arbule nts id, polikliinikud, n’uandepunrtid jne.

Kui haiglad on "-ä^ratud statsionaarseks haisete paigutamiseks, 
siis vi almaini tud astised on peamiselt kergete haigete ambulatoor
seks raviks jn nPuandpunktid arstlise nõuannete andmiseks, s.o. 
rohkem profülaktiliseks otsterbeiks. Ambulantside ja nõuandlate 
ehtuslisl küljel pois suurt tähtsust. Nuandlad aga omavad iha 
suuremat tähtsust, sst pällude haiguste juur s ahnavad profilakt1- 
Ilsed näpunäited pai 1u paremaid tulemusi kni ravi, niit, tuberku
loosi, rahiidi jne juures. feil on kige enam tiisikuse ja emade 
je laste nõuendopunkte, oleksid soovitavad nõuandepunktid jooma-
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naiczt vöhkt*b1  stel3 ’
trnwhoom: I1) Vie Indol silmahagstole .lnd*

Karantiinid

korrelon %аЭ^зМк:9 t^vlÄ ^ti^aatuiabinW teudi-
onunqL010mdn1tsissorändssotausuhtanimndpntntaste "nporyardatud
vni lastakse peal seda kui HaigUs9d mille pu-
v? kuipodon,viobinudskornnts1a tervitatakse on: koolera, katk» 
hui selliseid ette rar.tu 42, isoga Karantiini nimatus tuleb 
tehniline ja tanstuvsootõbhr.E s"o; nelikümmend, nimelt Usti 
iteeliakelsest laavaA äiYes 40 piev’ise kerantii-katkuohuliseltmanlt tulevad ^^tis tböta8 karantiin Narvas 
nis viibimise irFi öldsdss Venemaalt suural arvul optante sisse 
peale vabadussõja j. pru, sotRve sissetoomist»rindas j« kus еЛ nAkiushalcusta
karentiin.ei stepärnst ongi panna riigid omavatel
zkimanoamhnsinitätrvonvntsiconia
Test. 41, 1023, Bosti-Vane С;Л?03 я vastuvõetud ja niljen re- 
па-Чигоора riiidel on s 1duwks у ,«d konventsioonid nnavad ätte 

тч**!;,  nik peab toim«*  n*n->  ”14- 
kardetava nakkushaiguse lehtipuhkemlse puhul •

Ihopsmine ■
. „.,c2m0g k~l(?eenam kokku nahk, ta

Irimorgsnismist kaitsed keemilised ja bio-
allub ivasuvusile v*lisn  ък’прлЬ*kaitsma  *rnemMd  siseelundeid k~i- 

g8SpeFnst poah te^a talituste eest suu

re hoolega hoolitsema. Üldist pesemist,
^baossae posomist.

. mustusa k'rveldemist Vksikutqltskxehnonadalmis nihtavol on.
Kehaosad mida sagedamin1.Pest käed. Need kehaosad

kus mustus e iskdtt sl ma P® s - 8j°qent vajavad ka sagedamat 
lähevad ka hõlpsamini mustaks j- s) >t " v j

päevas jätkub. Kusjuuros pesta

tul.b №эз n«oga k'rvu '» kaale vähemalt aga hommikil, enne l^u- 
nasöski, enne -htusWkl 1» masemaminnxu -sl- P

pomt6"3n2°ri,vas, -»te1K,,kord b№,e jR ^ЬГ1

s . о

nina pestava. gea, valavad sagedamat pesemist ve^l
Feele ülalmainitud keheo9 t .g 3kskreet6 suuremal hul-

need kehaosad kus loomulikult 83" J
gal produtseru, vmbrus. Siin on palju higinÄsrmeid 1&

Kaenlaaugud ia karvadele. Hicisoolad lagunevad
Ea- ----- . - iimhms. siin on

01602089818198 ^lrS^^flrVftdd^

.Talad. Haisvad hisijelad;
nruancu iimbrs .

J а
Kni 

mi selt n

lad. Haisvae ggo-dasti ei P^sta siis on peaviimesnid kehsosi sa* a ;ls^h.ustnvad haisude
l3rl oma logun?vet2,snsiesokre-tidel harilikult ei 

tekkimist. Loomalikul pii ta hin on sllski vastumeelt.
ole enamasti vastikut 1 hne 1 .n,.min, kaudsel teel ei ole °$s"

B<n.•«•••» ;'=s^aLrltataks9 ■Mkwrivl»»*»  l№naamold
tarbkohenegsši"3ptiiinnamdd isusin,*  end tunda ballidel'
* d в 3 31 0 J- ' 1 к v •
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rahvoko.um stel .

И"" iin d
; 1 

iosad ei 
pssemina

in .
boimugu 1

pu h a s t a cl a v а 1 a d и s э 
d i n э p e som

r I 3 ta s akre 31) j ■*  
э selleks on mitu

I«S u p i 1 g, Supiu 
järvedes la eriti sj'jeks

kord nädalas v«l kord dla § 
iängi nürida esemega.

ainult Üksikud
31, •? siis on vajalik üldi
V Imnlnst.

des jn 
э . 
b.

jõgedes, ojades, 
hibutud sunelbasseinides, uiumishailiL

„š^on p„hasi
; r /rnilsatsloon2desä, reovee kanalis ioka

' 3 - iэte jääsupi - 1 SQ * Pal^ ’krntidega) S,pJ'3iat- V-lhidete, kuse ja muuda eks-
0 . ,2,1 n f 3 k t s? ° ° n i d (tilifus,koolera,ais-ntem;g 

ve3ko™Jau?d3 «la«n”L SiÜ?
Lahtist'3 ”?ta45SI: halli (Tallinna "Bassein")3
mase'r»ost,;;»°S?S ,nur?! ^'p813 basseinid kannatavad sai 
тазе reostus? a11 negu j,4a jg 1nd. Klnrl d kunstlikud 
bassninid » supolust kosu aasta; on kardetud nen-3tV93 inimesta ss- .1« korotudanen.

surijad b9s°oiri minomist dussi alt
1 ". ' 1 iseni ind sebica pesevad. Nende basseini-
de uurde on vaia kiittosasdavasse kohta ehitada klosetid 
is.onjti d’ sii]ien‘ud. Vett tuleb vahetada
vnh-malt p nqdsla vi 10 Päeva takka. Ka desinfitseerida 
1 1 v • i wrn ej n?ca .

II. Saunad. .
a. Poora-liri saunad, kuumahu saunad. Laval temp. «45-50° c 

Saunaruumi soõlusca 300. Pooma-iiri saunade kuumust kuni 
nata akse paremini välja kui vene saunade kuumust, kuna 
siin kuum ~hk on kuivem.

b. vens aurusaunad, de-Turoopas levinud .-Lakal temp.45 -50°
-. Suuremad n uded inimese organismile, kuna soojuse re
gulatsioon on raskem.

"- Tannsaunades pesemine ei erine vannides pesemisest.
d. ennitoad elukorterite juures võimaldavad sagedamat ihu- 

pesemist, kuna s-зя! v~ib end. nii sageli pesta kui vaja
lik . ■

e. Duss-geunad koolides, vabrikutes jne on väga head, duss- 
saunad on odavaimad rahvassunad, kuna siin kuuma vee tar
vidus on v ndlemmisi viike, pesemine saab toimuda kiin» 1 • 

f. '''agun saunad, rann-vankrid jne on sõjakorral head.
*

g. 'avsaunad (talusaunad) v°i-- Ida va d rahuldavat ihupesomist, 
kuigi nad vannntevad sageli mitmspuet ohi tuoni ste de
fektide all ,
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,, "• ' ktsi ooh baotlob Эбакнь*  - * ,siis од d sinsokosioona o"5mirp 9" ny;':iJ iduda hiivitümist, 
ke ™kke,kuld miito i.gnpugusdadrvhhoda ja nenda tBul1) mis eiuosevad inimese e*'u"nuh^  з4 vua.d ainullt neid i
reostavad oma v$i jahoidot egB gumdna tg ' to ' - v/le vustena, 
esemeid,mööbliD jno.siie Дм 
kanid,majasipeled ,körvah d mg,U ad ', f" ^-^P-^saakQtt, tarnu 
on пй;1Л insoktid vrdjomisivmcnpha8u6ve düsikandmiso öttes 
inimese nahal vNi nahas U haV™ нм< VU i P^-elieeirivad 
iks.Ke nee- oktonayasildid a? ja vastiu
У^0718е1,зеПэвйе pihma kuuluvad f i 4 ! Kgkkü hüigustd 1d. 
bud (vimesad sattuvad ainuitmueihm2Jj. u nctoalooma kir. 
kas sueslisGl-st, lutikas ja osnsnr-uutinimpcola),pontki,sati. 
yad kardetavaimaid nakkushaigusi Ubu'J ",'X3 adasi künnan
Jad insekti kohas labi t re va d teatud tokithu
rühma kuuluvad : r^lvatk’i tNhnlliie la tan« ,Mliä
jana,ssk anophelas malaarnndi-smle.tnnehuvnsootövo odasikanda ku levitejana,tsa-tsa kirbosuhit8yoovhekansana,rotikirp katN

Osa insektide tähtsus ^апй ih0*
kult solgi totud v~i th-itaa aeleltarnafež*» 6?* 1« °11 V9dl puudli. 
vasta sugugi „itta zooloogi 91võetuc Üksikuta insäktid,opighqhiigitusolo,atd »11t on alüsokeTarve rida ;4al™l„ltud 11000814 ino seisukoht ja tthtsus, 
endaga kaasas puhtpassiivsejins2kt1dost kannavad haiguseidusod 
raadiuse^ vaivari oma kariagt’niiVekärbsod.cma =™ГО liikiamisw 
pisilasi kllo-aeetrlta kaurus51, j kohd kuj0s tuhandaid 

suae6® bonäp"hävoontevtsparoabonosnngzmgvtumdao1 on olulise tont. 
arvostate,siic jHab dosinektiioie *̂>1  Ь1V1.«8»,,^ sellega Э1 
Üldiselt neab ütlma,t 3i 013lo1P udu--kuke ja tulomuskohvaks 
c1?^ aineline kahjutuks - • teqh.putuka g vilsi,mie
reid,, w lkl -n"e89 Ja elumaja kahju-
tukat nn, tervitomgt pu- 
arvosso mtink^sid паед sinihape ГЗД ?? 'Ö*:? 118 
«гл tl tun9va toidega on sinha1, /--2, jne.
kaunis piiratud,sest n^ld saab ‛ 4' r a jc •v, ua r’/ i tomin j on aga 
sast tihestadn saab,p3glVsori u asutadu ninult runmides,mide h^lp» 
mas miirgistusscht.Mii‛kescgi8gu,3.on.non0e kinivamisol ikkagi ole, 
inimesed.Laialdast wSsustsnle .tphivndkhivlada ainult vilunud 
tõriovshandid , r»in9d»st 59n18t, -n10ve Л osugusod kiamj Ilsed 
paraadid (Da1-ne tsi 8 # рЯга1я ,таароп1 imist purooeri
slin,^nsool,petrool,Flit.Flv-tuy s.Pu- 0- 0.naftesasdused (ben= sod sisaldavad püreetri ‛stme ) tDX,xyvtcx jne - viima*  ™id0^id Palju saab putukate istu aryerion.mitmesugusaid 
takoe luua lukorda,kus nede ,-,---7-82- Nllega,ot püi, soode kuivatamine sakede tnr^vt^Ž--ltlS~atud olks,niilon

Toome lhhlko.se i9e.‛ ца1с' tulamusi annud Jne,
elumaja kahjuritest sanend) inimese ja 

mi selt ihupesu siseküljel kuld pasiteob aiquttrat omi vastes ja .pea 
dude ja voltide vahele ? pealisal vaste kur-
kardetava ilm-^nad паЗ t 2 ~Btab eriti s8ja ajal
vlkutes,kus s-j« 0,25 puncus, ' ja kae"
vida jüteb,Thi Л1Г pal^ S№
je kardetav on ascaolu,3t riid-tia r^-hn^^täht^
ja taastuvat soegRoo, + vt-o -da3i kanda tähnilist

muna,Kui ruttu tüld 27gynz.um02,5mono,komu kuni 7(0
bakterioloogi Eeuvemio-1e,“Vivedsede nilitab kuulsa hollandi' 
2 kuu jooksul 18 000 4%id kukasekeskaevatus 3ukas 2 emattst 

. * tai ei 9-2 inimkeha laheduses, siis ' 

lhhlko.se
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hukkub ta 3-5 päova põrast nälja ja külma tõttu.Täi munad 
emati kinnitab riidkiuda külga on märksa vastupidavamad, munad oh 
ka aluvõlmeliS3mad,nad kaotavad 31uv~imo alles 27 päevas jahedas 
ruumis olemise juurostTäid ja nedd munad muutuvad ärapandud rõi
vastes 39 päeva jooksul luvõimetuks,sasupusid rõivaid v~ib täi- 
vabaks pidada. .

T õr j 3 .Täitanud isikute täidest puhastamine toimub järgmi
selt : habeme noaga rasaori takse kubeme, kaoni aalused ja roltal ning 
tuharatel kasvavad karvad ära.ka v~ib karvu maldade stronts.ium- 
sulfiidpastaga,ja pestakse seebi ja sooja veega puhtaks.Inimene ise 
oleks siis vaba täidest.Fesu,rõivad,varustus desinsetseeritakse kas 
siis aurudesinf ektsiooni apparsatids (aurukemer, vakuform-apparaat. 
Jaapani kemmer, Norra kommen jne) või jälle kuiva kuumusega,näit. 
küpsetusahjudes,ka kuuma triikrauaga pressides hävinevad täid ja 
tingud. Sõjavägedes tegutsesid ilmasõja ajal t*led  st vabastamise asu- 
tl sed, liikuvad venrseunsd , vagun-seuned ja sanoorimis-asutised ,mis 
tihti’ suure läbilaskevõimega olid (ülo 10 000 isiku 24 tunni jook
sul).Kui tiisd» hävitamiseks ka süste takse kuumust siis tuleb arve
stada sellega, et nahkasisd,kummiesomed 31 kannata suuremat kuumust 
ja neid tuleb kuumutada ainult kuni 80° C, 

71uruumld.es võib täiasid hävitada vä« vii suitsuga, väävli shappega 
(gessikontsntretsioon 2 V,Resins.kestvus 6 tundi,3 c' juures 4 tun- 
di),sinihappega (ganslklndlns ruumis 1 tund 2 ",eluruumes 6 tundi 
1 ^’hcn). •

Profülaktiliselt on soovitatud vÄnn mitmekesiseid aineid,kuid 
enamik neist siiski oi suuda täita oma ülesannet,parimad vast on 
tiiselvid,mi1lisad eriti pooldavad prantsuse autorid.

P e a t n 1 . Peatäld on samuti kui rõintäid ja satikad inime
se kasimatv.se tunnuseks.Lohakus .mustus,pesem.atus soodustavad taide 
arenemist. Fui peanahale sattunud taisid otsekohe kammimisega ei 
eemalda ta,siis sigivad nad väga kiiresti ja sellisel hulgal,et pea 
otse kihab täidest. ' . . .

Emane pestäi muneb umbes 50 mune oma eluajal ja kinnitab need 
juuste külge (tingud).Foor täi tuleb munast välja 5 -5 päeva pä
rast ia sarnaneb kõigiti täiskasvanud täiga,ainult suguelundid ei 
ole tal täielikult arenenud.18 -20 päeva pärast on noor emane täi 
sigi võimeline. Täi eluiga on 3-4 nädalat.Täi hammustab inimest 
кe sk iselt 2 korda päe va s .

v ~ 1 t 1 и s par täide vastu on lihtne.Kui inimene puhtalt 
1e tervishoiu nõuetele vastavalt elab,ei saa tomal patii elama 
asudeni.Kui kellelgi (laste) .hooletusse jäetud raukadel vi hai
metel) täid peas, siis on mõjukaimaks abinõuks juuste mahalõika- 
mine võimalikult 1-hidalt .Kui juuksed on juba võrdlemisi ljhik?- 
sed,si1s võib neid ka mghel’ikamnta jätta ja neid kemmida tiheda 
kammiga ja korralikult peste (soovitav tõrvaseep).Lihtsatest ra
vimitest oleks soovitada sahedilli salvi,mida hõõrutakse juuste
le ja penahola,ha on ka sabadilli Ndik, millega niisutatakse 
juukseid je p anahka - pealt tuleks Fhukindllt pea kinni katta, 
HAdikhappelin» sublimaediloh (1 : 300) toimib ka hästi.Salvi
dest võiks soovitada "eel helli-selri ia salitsi lsnli . Petroo
li oliiviõli sacu huvitab kindlasti täisid.

Setiga s .Satikad elavad r9amiselt häbemekarvadэз,ka Vši- 
vad nad pasits do habeme-.kulmu- ja kaenlaalus e-karvades, samuti 
1ovide karvastol inimestel reitel, kõhul ja rinnal as otsavatesse 
karvade ese «Ainul t juustesse nad ei tunpi ja seda sel) opirast , et 
juuksed kasvavad psakemaral liier tihedasti ja satikas ei mahu 
hästi üksikute korreda vab 31 - .Emane satikas muneb 10 muna,7 päe
va pärast arenevad munpdast noored satikad,kes 15 päeva pärast 
juba täitsa väi iasrnand on .Satikas .kandub ühelt inimeselt tei- 
edle peamiselt otsese kokkupuutumise teel ja kõige sagedamini su
guühte ajal,mil häbamkay vad kokku puutuvad ja muidu vähliikuval

71uruumld.es
kasimatv.se


68

Satjkm1 avonob tisal Ini -,8310 1, ilnnn.

1 о о d i 1 u t i к e s . ”ood" luti ka г on kahtlematult vasti
kuim iarihetuim insekt,mls Ir^ese lurmieas pesitseb.Kui lu
tikas on iuhe olnm 11 p;""'" s er ud , s i 1 s sicinnh ta see] v™nd mi sl
kiiresti ia siis on nandest lahtisaemine vnrrb rask.p,

,ri । 1' statd em'. lutikas wuneh uni 5O -unn , kus juures mun min 
toi 1b ainult sii s kui tiemrura tuu^' on le +100 C. nnad muneb ema — 
lutikes hari1Lkkud ess 3 111 t j ' ~31 о pe s i tsu spa i ka do s s e t s e i парт gu — 
desse , pildil apide vahele, voodinu^Vad 3ss;,r~iw ste voltidesse ine. 
"un Г d •> S +• pudvnd 5 - 22 piar inoksul värin tiirud,mis omn1t u- 
1u.lt viipa sarnanevad täiskasvanud, indi vildil e .Lutikad on Pco vastu
pidavad nHiele.k^nle.kp nii säuseln .Suur И 1 kl aiskiirus võimal
dab noil ’ i r lt mamnvr? inims inuyd roni de , ku i nad. ots vroodisse 
ei pääs t,sil3 r on j *ra d nad love ni о * 'Tondi koha 1 ) ja 1 а s A nd 
alla .

Tõrje ."ntomoloom Boymistar ütleb : "lutikad on ldse 
tiijitavnim’3 1 oood ,kull e vastu enamik vahendeist viljatud on". 

1 i i lootusetu lutikat ?■ 1 e siiski ei ols,ainult tõrje juures peab 
8’ vastars lutikate oluviisidpe ia valitavate ehanditoga.Triat 
raskendavad : 1) lutikate peidetu^ ;luvijs,2) muna-ispaikade mit
mekesisus ja rask? liripiris unad1),)unoA haudumiso.jp muut
likkus mitmasurusto tempora tuuride juur es, 4) lutikate ja nende tõu
kude suur vastupanuvõime kamilistla ja f ü sikalist 3 ) trjava- 
hsnditele,5) lutikate visa elu i о 6) nende suur' lii klan1s võime ,nü 
aktiivne kui passiivne.Sade sid lutikot™r j e viisisid v"m jaotada 
nelja rühma : 1) prof"laktii fi sikalin ;,3) keemiline ja 4)
bioloovilin tÄr j 3. Profülaktilise tõyje juures tuleb eeskätt hoo
litseda selle eest,et elumaja oleks juba ehituslikult niisugune, 
mis ei soo"usta lutikate positsami st, mööbel peab olema sile ja 
pragude ning urgasteta,seintele ei tohi rimuteda ilmaaces i0' pilte

ked.niisutataksõ sabMmttinkt^ 4118 aiUVnd зИ1“
vin v"l subliaadikidilnlohussm ”, sabatilu sai.
hydrerr.cinor.) on иэа,kuid selle trr^fn^Jn П-
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,fa muld semeid. parimad on lutika tokai tse mõttes õlivärviga vär
vitud või ka krohvitud seinad, kusjuures naoltega soina sisse löö
dud augud peab ajalt tiitma, vooditest tulb solistada raudvoodid, 
mida tarhkorral hõlpus õlaks tulaga desinsetseerida.

Fi "s i ka 1 i ste st t~r iovahonditost tüliks arvossa kev vesi, 
vezaur ] 05° C, kuiv ~hk 50 - 60° ja tuli. vees koita võib posu, 
aknakardin id ja muid rastmist kannatavaid esemeid, ka v~ib kesva 
vega iilvaloda voodid ins, kusjuures kuuma vee toime kestvus peab 
olema küllaldaselt pikk. Kuum vaur kõlbab tekkide, rõivaste, 
vaipade, matratside jne aurutamisoks , peale selle on kuum vaur 
mõningatel juhtudel üsna kohene seina- ja muude pragude ja lõhede 
vahele laskmi saks , selleks otstarbeks on hea sellekohane kohvikannu 
taoline auru teki ta ja . 50 - 60° 0 kuum kuiv Fhk on kõlbulik igal 
pooltarvitamiseks, ainult kuuma Thu toime per,b kestma vähemalt lg 
tundi ja lakeeritud esemed ning õlimaalid ei kannata seda. Tulega 
v~ib puhastada ainult tuldkartmatuid esemeid, nagu raudvoodid jne, 
kusjuures j ootmi slemhi leek juhitakse võimalikult kõikidesse pra
gudesse ja vahedesse, kus lutikad pesitseda viksid.

Kemilistest ainetest tulevad lutikate hävitamisel arvesse 
peamiselt mürkgaasid jr vastavad pritsimisvedlikud . Oaasidest tu
leb parimaks ; idade sinihnpat (HCN), mida sa dakse sel teel teki
tatakse siniha puna--triumi st ja vi velhaprast sinihapet. Parim pro
portsioon' On 1 osa NaON, 117 osa HgS04 jo 4 osa vett.

’,'irgur8,'s ( 0) b'-ipan küll lutikaid, kuid ta on raske gaas ja 
ei tungi hästi т rasudesse. Viivlishape (SOg) rikub metallesemeid 
ja tema toimimise kestvus on juba pikem - 24 - 48 tundi. Viivlis- 
hapet ei ole hõlpus ruumidest väi ja tuulutada; talumajades v~iks 
siiski kasutada nii vii 'vi .i shapet kui ka salfarkoosi või väävli suitsu 
Vedelatest ainetest tajuvad lutikaid bensool, bensiin, terpentiin, 
kloroform, petrool, ksülool, salmiaakpiiritus, kresool, väivelsü- 
sinik, va vlester, tetrskloorsisinik jne. Need ained on tuldkar- 
detavad j- nendega peab ttava tlikult käituma, peale selle tapa
vad nad peamiselt siis, kui nad otseselt sattuvad lutikate, tõu
kude v~i munade pe-:le.

Pritsi~isvahonditest oleks mainida Flit, FlI-tox, Shell-tox, 
Futtox jne. tieid aineid peab ~hk sisaldama vähemalt 0,1 - 0,2 %, 
et tappe lutikaid. Unomasti ei lähe nonda ainetega korda eluruume 
taielikult lutikat st vabastada,

~1 nngi li s t e s + lu t i. kahii v1. tam i s e viisidest ei ole esialgu 
suurt loota. Loomulikeks lutikate vaenlasiks on prussakad ja ma- 
jasipelgsd, kuid neid lutikatehivitomise otstarbel majja tuua 
oleks kui kuradi Väljaajamine * eltshuhi ga.

Dara t i satsi oon.

Deratisatsiooni ale mõistetakse üldiselt v itlust rottide 
vastu, kuigi s~na otsene tihendus vihe teine on. uema aia elav 
rahvusvaheline 1W ■':1 *i  n e ja kauhi ts mino on enesega kaasa too
nud paljude hkvede k~rval rottida kohutava levimise üle kogu maa
ilma ja seda тoomis eit mereteede kaudu.

Pottide зг i damiol ooqi lin tähtsus ületab kaugelt mejendusli- 
se kahju, oune rotid in hiired on pällude haiguste levitamises 
peasüüdlased, nad. on s™na otsemas mõttes viiruse reservuaarid. 
Kesk-Hiina ja Himloia orgude elanikud panid juba amuaegu tähele, 
et rottide mass il ise suremisele järgneb katk ja põgenesid neist 
kohtadest. Katku batsilli leiutamisega (1893.a. pärsin) oli peagi 
selge katku epidemioloogia, Simond (1898.a.) t gi kindlaks, t X 
katk ei tapa mitte kšiki rott, v- id osa jä-b krooniliselt põdema 
ja pärastpoole leiti, et rotid, võtvad lihtsate batsillide kandja
tena esineda.

kuudest hiirust" st, mido rotid adasikannavad oleks nimetada 
Maili haigust (Trorbus ”'eilii s. spirochastosis ict ro-ha morrhagi - 
ca), sodoku’d (' ethit dises), samuti on nemad võimelised trih-
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hnt’ve dasikanda, П17 88П*6  hobiste j nflen tsat , njvetaksa et 
nad suu- ja sPrat*ve,  marutva lvitnda v°ivnd jr v')l al ole kin
dal nend osa kantsri j9 lepra 1 vit: 'M )1 ,

Pott is otsekohe suurt osa ot ЧггЬ haicuste edasikendmisel 
inimes313, sada taved pemislt robi ektomerasi idi~ (Xnopsylla 
^haopis, X. Astla, X.Qrasili ansis, eret onhor] ’ us , 0t nocephelus jn3) 
naist ketku ppamislt V.hnopis.

Katku levi fawi aos omavad tihtsose pruun rott (EpimUs Norv-ci- 
cus S. "us d cumanus ) , must rott kulmus yattus rattus jr Tpimus 
rattus Al vandrinus ) v~j me j erott . rotti tintokse ka rind-
roti nime all. Tilsed rotiliicid, kui Nh mlavinannd ja hiired sl 
oma nii suurt t-htsust - ч~' tlunt peataks о ja tui ob pidada kalki
de vastu.

Vldisolt v™iksino isotada v-ttlust rottide vastu kaudseks ja 
otseseks, viiksime -loti siin lissnenda v ■-.1 preventiivse väitlu
se, m i 1 j 1 s о 1 o vi: ma s ; 1 ajal 1 kk a suudan va t tähe 1 panu pööratakse .

~ . Preventiivne v~i profülaktiline väitlus põhjeneb jargmisil
p himõt t oi 1: 1. rottidelt tulb v^tta te i du ja icomi saamise vS{- 
maiused, 2. muuta. nnd3 psitsamisa võimalused minimaalseks v~i 
nulliks ja 3. võimatuks t ha nende rändamist. Esimese punkti täit
misele on ammunepu teatav t tiholpanu pö-ratud, kuid puudulikult 
jaainult гэг -ei anna lõplikke tulemusi; ainult viimas oi ajal on 
t ielise T rof ■ loksile suuremat tiihlpanu pörratud ja seda esialgu 
ja eeskätt laevadol, vähemal miliral maal. Amriklesad Grubbs ja 
Holsendorf olid nn rat-proofod sisteomi loojad, ned püstitaksid 
laevade ehitamisel isrgrisan p Th jim - ttо d: r, t-rrc of d ehitis on 
niisugune, mille pardale on rotil rask) pä-soda, pita,pisa te
ha ja toitu saada. Seda snr nitatoksa iromiste a nin^ude ga: 1. k~ik 
urkad kuhu ei pääse inimono tulevad s11cade rotilindla materjali
ga (pleki v'i randv гор-.), ''nhek ond s j : ssined. Laa põrandad tule
vad iga 15 - 20 m tamat vähese in tema varustada; к-lk avaused kait
seda raudvare VTi prforritnd nl kig in. Tat-proof laovad on ' 
pea taielikult vabanenud rottidest ja kõikide suuremate laavasltsi - 
de nii reisi kui ka konbals evad on ras rotikindlnlt ehitatud või 
selleks muudetud iWerehl tuste tl. Uu m 1 ajal pu "takse ka sada
mad, sadama laod jn k? muud kuivamas ehitised rotikindlnlt ehitada.

Kaudse vitlus innra võltsime lugeda i:remist: 1. Sndusand- 
lisi samm rottide vest, 2. rotiuvrimisa asutiste asutamist 3. 
rotiklubid ja seltside e J niutsumist, 4. selgitustööd. rahVa seas, 
5. preemiate andmist tapetud rottide pealt, 6. rotivnlve mao, 
linnados ja laevadel, 7. vNrtnsl i kkuda rotikasside ja vorte'kas- 
Vatamist, 8 . muud о rot ih ■ v j te i • te 1 oomo d ■; # n; Eu ööku Iide, hiire
kullide, mõningate usslliikide, siilido, marabund» ja teiste kaitset 
jne .

Otsene võitlus toimub iremista ohi niudega: 1. rottide otse
ne hiivitomina rotikiittid, kasside j- к orte läbi, 2. mhaniliste 
vahenditega, 3. keemiliste vahendit-ega ja 4. viiruse abil. Kõiki 
neid abinõusid tarvitatakse mõnikord kiki korraga, nagu m^nes rii
gis korraldatavate rotip:iavada v‘i roti nädalate puhul ja vaga sa
geli hariliku väitluse juurski osutub üks abin'u üksivhaviire 
tn slikuks.

Kaudsel rotit^riei tuleksid arvesse eeskätt s-üdusandlised 
sammud rotit'ri alal, mis reguleerivad rotlt~riot kas siis üle
riiklises ulatuses v‘i ainult teatud juhtudel, rapu potitRrje kor
raldused 1 s9vo 1 i i klem " sel ino . КиЦп! t suure tähtsuse v~ivad oma
da ka roti-urlmise asutised, kus silmi totoks ja uuritaks rottide 
eluviis, elutingimusi, paliunemiskiisimusi, rotit'rje vahendite 
kõlblikust jne. Inslismeni j ■ "olan'is on ellukutsutud rottide / 
vastu väitlemise klubid (0lhs cuti -pats), milliste llubida liik
med maksavad teatud liikmomeksu, lle suurus oleneb klubiliikme 
majade vi talude suurusest. T -r klubi" liic peab esitama teatud 
arve'rotte vi hiiri, vastasel koraal т oeh ta trahvi maksma. Hool
samatele rottide h"vitsio]a antakse acs ira kuu auhind.

Suure t htsse rotti t‘ri] omab kahtlema talt vastav selgi
tustöö rahva seas, 1-mpv rotit''rje vohndi+e ie abinõudega ainult 
siis h'"id tulemusi saadakse kui гоШмгг) viise tuntakse.
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Pr miat anmist tanatnd roWde vFi hiirt Daalt sl peat 
soovitavals, kuigi pramist nndmin rottide h‘ vi tam 5 ilo tundua 
vait lnosamõinde v~ib. Kui Fr-T^miad on vikesod, siis se» ai suu
da rahvast küllaldaselt õhutada rottide hi vi tami s ele > kui prbeu 
miad on sga suuremad, siis vivad w^ned vastutustundeta isikud / 
preemiate saamist pettuseks iralen suta da, asutades rottide kasven- 
duši .,, 

üleriiklikus ulatuses läbiviidavad rotiniidalad võivad väga 
häid tulemusi anda (Inslismen), kusjuures rottide hävitamisest // 
osa v~t«b kopu rahvus vastavate ühtlustatud kavade järgi. Inglis
aal korraldatakse roti nädal ira austa novembri .kuul*

■'a-d;s, asulat5S (linnad, alevid jne), sadamates ja laevadel 
osutb rottide laialdasema pai junomisa puhul vajalikuks vastav 
rotivalve, milline vaatleb rottide liiklemist, pesitsemist jne, 
Roti valve andmete ahl on võimalik edukalt rotit~rjet läbi viia.

Rotikitta on vihostas kohtades ametis, nad kas tapavad rotte 
otsekohe sellekohase nVtsarq v‘i iälle tarvitavad loksusid (näit. 
Taroklos) ja. ka miid ahinnsd.

T otid de 1a hirt hävitamisel omavad kassid suura tähtsuse, 
neile tui 3h va Aeta kui rottide kibedama tele vaenlastele. Kui ro- 
timirg1d, pi’inisad i-ottid ■ hävitamisel arvesse tulevad ainult 
sevrra kui inimene seejuures tn3v on, kassid aga huvitavad rotte 
•alaliselt ia igel poe? , kuhu nad ara ligi piksevad. l’itte k~ik % 
kassid 95 ole head rotik"tid, siin tulevad arvesse kasside tuli
sed omadused, kuld suurema] minnl tuleb arvesse kasside korralik 
toitmine ja nende eest hooli tsemlna. rorimaiks rotikiitidaks osutu
vad h"sti toidetud kacsid, ekslik on arvamine, et puudulikult toi- 
dtud kass paremini rotte p*i  "ab kui hästi toidetud kass, kuna kass 
sid rotte et s. Küllaldaseks kasside arvuks peetakse, kui iga 
100 ma-ip рзг1э tuleb rhamolt 50 kassi; laevadel peaks peetama 
vähemalt 1 - 2 kassi,

к 3 к e а r 1 1 1 s i г о t i t 8 r j s vahendeid on olemas 
terve rida, kuid nord» kesnstamin annab ainult siis rahuldavaid 
tulemusi kui neid tarviliku oskusega käsitatakse. K~igeenam on le- . 
vinud giljotineerivate roti- ja hiirelõksude tarvitamine. Need I 
laksud tuleb asetada s asugusei sae kohtadesse kuhu rotid käivad 
toitu otsimas, esialgu pannakse laksud maha suletud mekanismiga, 
nii et rotid laksude väljanägemisega, harjuksid ja leiaksid, et 
laksud noile ohtlikud ei ole, allas siis xxx seatakse laksud püü
gi valmilt üles, kusjuures söödaks valitakse aineid, mida rotid 
harlkult ei ses. Farme teks söötudeks on osutunud saapekk, sui
tsusink, v4, vorst juust, suitsukalad jne. Tapamajades on soovi
tav kesestede taimalsi söötasid, pagari tööstus! s jne liha produkte. 
Rotil tuleb alaliselt puhtedena hoida, neil ei tohi leiduda
rotiksrvu, verd, sci m^te rotihaisu.

Fne ’"ks1 Pp': k arvab Nheseid tulemusi, siis on konstrueeri
tud tere rtae,pinis:id massiliseks rottide hävitamiseks, nagu 
kalam"rra taoline tra-dist pii’nis, Zürneri 1"ks, vee tünnid, surma- 
auk ehk surmesistern ja suuremates ruumides massiline-rotil~ks.

К e , m i 1 3 s 3 d roti tõr je v’handid, rotimiirgid, viivad 
ande üsna h:3 A tvl musi , id norde tarvitamisel tuleb silmaspida- 
da et rotmfirgid v^l V1 v1 ohtlikks socda koduloomadel^ ja ka välk 
keste lastele, т'ио] ? sulle v ' ivud margistatud rotid peale miirkai- 
ne s ö emi s t ome r e i d ukoh 1 a de s e e pu e ada ja seal surra, seejuures 1 ä - 
hevaa rotikorjusod ^udanema 1r miidenmis- ning roiskumisgaasid / - 
valvad elurmsse tincide la 'eluruumide tugevasti rikkuda,
vut ülalmainitud ohtusid karta ei ole, siis v®ib julgesti rotimür- 
ks tarvitada.

Pot mirki de st cl ks mninidn :
1. pan rimvarhona nt (rvrium narboricum, 20t30 $0 segada jahu, 

suhkru v^l jahvatatud sai' . коr riumkn rbonanti tarvitatakse oht
rasti Amerkas 10 Trrl i smas 1 .

2. Strühniiniga mürgistatud soodad sisaldavad 0,5 - 0,8 / 
strühniini. Ohtlik koduloomadele jn lastele.



3) Vaipa arsaanik (ucidum arsenicosum) ID % rasvuga vatm1s- 
tatud soodad. Ohtlik kodulocmudelo ja inimestelo .

4) Vosvori tarvitataks rosrorv™ina, -vis sisaldab kuni 3 % 
kollast vosvori . Vosvorvid sagatakac kartva -D druga . Vosvori 
tarvitamisal tuleb arvestada oal taks salloga, et vodvor-». а ц» d 
mis sisaldavad iili 3 / kollast vosvori võivad iseenoslikult P-- - 
ma süttida, peale solle kaotavad vosvormvrksöödad oma mürgi ao 
tolma kui nad on seisnud iil 3 - 6 kuu.

5) Värsked marisibula preparaadid (So1lla maritima) on spetsii- 
filisiks nirijalista mürkidoks. orisibula prpupoeto kasustatekse 
peamiselt ühenduses bakterilist preparaatidega. _

6) Thalliumsulfant (Thnllium öu furicum) j я tholliumsulf anti 
sisaldavad prepara did Zelip tora ja Zoliopaste °n Viga head ro- 
timirgid, kuna thalliunsulfasc on maitse ja lõhnata aino, ainult 
ta on ka mürgine loomadele ja inim3svcle, ka abeorboarivad teda 
taimed, nii et ka kaudsed mirgistusod Vimal kud on.

7) Nantriumsilcofluoriid on heaks rotimiirRiks,soda rl 1 tt 
takse maha kohtadesse kus rotid khivad, mnrk jääb roti jalgade 
külge ja jalgu puhastades sattub mürk roti 892deteedesse .
- 8) On soovitatud veel söötasid valmistada kleas-pust V -
Ripsist, milliseid segatakse jahuga, samuti söldana viljapanna, 
soolatud kisnatikikesi . Seejuures ei tohi vett majas hoida vaid 
väljaspool, vastasel korral võivad rotid vastervitam1se tasajür 
iel suira oma peidukohtades ia sal roiskuma minna * . , . +. Q4-Q

9) Pottide hävitamiseks vib  söötasid ralmistada kustutamata 
lubjast mida sogatakse linnastega v‘i suhkruga, Rottide —-8.23 
11tmis‘k9 v^ib söödul vähe aniisi peal, tilgutada, kune.rotid ' 
armastavad aniisi l~hna , Aniisi v5Lb kasutada ka muuda mür - Ö 7 

*
* i

tad) valmistamisel,^ linu t « . j 8 .Viimastel aegadel on ik

ka enam ja enam maad Võtmas votit-rie bioloogiline
14, Q aa fh'hnin et „nga tüüfus-koli gruppi kuuluvad pisilased 

on $aPmndis5ä viil ’ Bkuteuma rottid, juuf8a hateust,mis onssurmg 
ja mis ei nakata saqnuurs j =n
е9И® n ^iik^oaala 9es laiananud.Ratiln süstoomi juures on ainu 
£ Ä hittkikrocld ai nakatu 
lia.umh« 10 - 20 »: rotti«..« s0s-

010.18 («in»
"r^^KviteSVroaiM^^tk ’ДккДьДп’ qorvanu0s «ИКИ- 
misega hävitede pee"a38 а,-n,nin preparaat

^tKa^^ae^Krt^te ^hd Ul rntta^b »HBta.aU» 19 ta 

16, haicustada ia haimust kB teistnl2 rottid3n‘naid annavad üsna
ЮГ 

da kik tõrisvahendeid i tuleb suuri-Pt r^hku parma rat
see k4ge soodsam on,igal juhul tu-70 Suu uju f 

proofing ehitistele.

kanda ;
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j. Sublimaat (HgCl2) .algc kristall aine.
1-2 grammi 1 liitri wcc pcslc.Sublimact-ehu -1 
kõlba viakaincid cisuldawetc ainete de tint ite- cri- 
miscka,scst sublimaat moodustab walkuduga elawhõbc 
albuminaatc,miö enam dcoinfitscc riwalt ci ®Õju.
Anpcrc r i sublimaat p а о t i 1 l—i d 

cincidamrad peale 0,5 - 1,0 g 3ublimecdi"ccl wärw- 
inet co.iini.lärveinc OD € t. cwa: tu Bcbinõuks , c t tufi**  

ncke sublime et lahu kohe ära tema roosaka ärmuse
4 . P°0-0tu 1 ?. hu . 1 - 2 . 50° sooja lahuna mõjub 

dcsinfitsciriwalt. . la 4 n
5 anvli hapcnd( SO?), tekib wäävli põlemise tagajärjel. 

Parematel aegadel tarwitoti wäg laialdaselt ruumi
de d e s i n f rt s c < ri mi s с к s.

■ n i 1 i а c d ühendid:
1,Phenol, к a r b о О 1 h г; p c (C6H5OH) ,2 - 5y ,

1. hu, t riwt- ti wunasti v/agL; leisld:e с 1 t, - ri ti kiruri,’ »
2. Kr c s о о 1 1 u h m, 2;', saeemini к r € s о о 1

t . ъ i 1 a h u. 1 osa suupi 1 osa toorest KrCcoO-
li - ae Ige, kollakas pruun w.dulik. .

3. Tsol, vr: lmist:tud krcsoolist ju linaseemne õ-is9,- 
bist. V l..-hu (5 - 4 supilusik. täit 1ysoli 1 liit
ri wcl peale) , . ,

4. S - p г о о 1 ,krvsooli ic mincre 1 oli segu.
5. К a li . - c p, n.n. roheline ee e Рд
6. P о r m s. 1 i i n , 40.. formsldchiüdi V- El-ahu . -T- 

wit: takse 4' lahuna.
7, Piiritus, 50 - 70'' lahu.

l'o rmaldchüüdil on 
tarwitat :.к;:е pea. sj

uur desinfitsccriw toime j
Ukult ruumioc dcuiniiTL -

, kun . ege formeldchiiiidil ei ole dceinfitsccritere 
cügevttoimiwust,siic dccinfitsccriwn -oime tõnt- 

mi ■ kö 1 tekc. mõjud, formeldchiiidi koos wc =. auru g:... ormeldchülid 
о/wä rwi t. ,lämm.tawa lõhnaga gaas. Pormlcchiiüdi src dakse kuumend 
miscl formaliinist, uumidc dušini aktsiooni juures tuleb si_m< spia

objekti pv..1

dc. järgmisi nõude id; . .. '
/..Asjad asetada nii, et gaasi juurdcpinc oleks Wõi- 

maidatud igast küljest. Q
b. Toa sooju, i tohi olla alla 15 C.
c. Tormaliinige koos aurutada ae tr.
c. Ruum isolu v rice täielikult wlicõhuct •
v. Desinfektsiooni kcotvus olgu kuni 12 tundi.

f. Tormeldchüiid neu tralis ride 25 mmoninkic • 
viimen, on t-rvilil selleparast, et formalchüüd ärritab tugewacti 
lim: nähku ja ccilcperst Л ole peale d.. infukotciooni lõppu Wõi- 
melik otsekohe minnr. f ormcld chüiidige taidetud ruumi-mmoni.- 8 - 
neutraliseerib form.ld. hüüdi, tekib kondensatsiooni produktina 
walge pulber - h.xemcthiilc cntctrumiin. 100 eem formaliini(40g 
f ormeld e hüüdi) koht . tul.b wcta,' umbes 100 eem 2 5 ammonicri. 
lt ruumis korralikku d. . infi ts. U rimat toimet sae c selleks tuleb 
wõtta iga kantme. tri ruumi koht 12,5 eem formaliini (5 g normal-, 
debüüdi)-Kuna ruumi dcrinfits.crimi.cl. on tervis formeldchiidi.Je 
weeeuru koosmõju, .iie on konstrueeritud S-lliccd Cccinfcetrioonl 
gperancid,millcccge oob koos curutade wett ja formaliini.

1. В r c • 1 /. u - I 1 ü g g c oport.ujutb hermictill- 
selt suletud , mille.: piiritus lampide rabil sooj<nda- 
takse koos fonm<iini ja nctt.Vörg. temperatuuri juures tekib form- 
aldchüiid ja mc.cur,mic pääscved porendist selleks ms; ratud une 
kaudu.Apara di tarwitmisclg on kokku -ctud tabel,mi. Ic jär--^. 
vostavclt ruumi uuruclc (mi ) näh:, on,kui polju tuleb "õtte wc Л, 
formaliini, .mmonicki j.1 piiritu, t. .

mctollkot.lt

2. Sa r e w i tci sp..ra_.t. Koosneb kolmest üet-1Q- sisse 
käiwast metall silindri.: t. N. ist wälimiccs on väsi, teises form~liin. 
Kuumutemi. c juures wciaur tungib wlimiccct cilinorict tcis silind
ri ülemisel i’.ärel olcv: tc ugkcctc kaudu. Snt tu d - Svnl -okku lor—

mctollkot.lt
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ПЪ 1

г, • 0cipun on ilmunu?, pueb ilmtingimata pöörama aru)v pool.., 
Peab"v:õitv saama walchäbict,mis on tihti põhjus.ks,mile - U 
100 ( . i pöörata je katou takcu hnigust kodull W j. i0.j.,. «я-; - 
L=n saccli urvrnd togujirjod.luigi ovguhnigus ci .
m-., mdodis,on ta siiski racke haigus ja. nõuab hoolsat ;• njntund- 
likku vewi.’cwimitena tazwitetalsc hõbe dn pre pnr.'/' in - muna. 
HCiguce jal hoiduda suguliscct 1- bil- imis^ut, "1 coholil - 1 v/u^t- 
sitatud toiuc. te . , „

ioi^cks ja raskom'ku. suguhaiguseks on suu iiiisC .tuues, 
uu duru). Süüfilise tckkitajeks onspiroch.cte pallidu» , 
Süüfilise tcvb critj kardetav ka see asjaolu, et r; P-ccdssentnv 
mitte üksi sugulise läbikäimine kaudu, värd ka peljudc- huC'.-/ 
+ut1 vii. icc,nii haigega kokku puutunud söögiriistdtsinUScs 
ritud riiete, suudluste jonoco läbi» Kui sugulise ühte juur-s.nime- 
nc i kk; gi enam vähem võtab tarvitusele cttev-etu5C D-noucs 3- » 
muu] teel leviv? süüfilise puhul ei tea га kurja : imetagu, -n -- uu. 
ilmuved juba haiguse nähud, milleks kuulub /Д/ 3-4 nadi- s ■ o =
Lõimitusjrk. _ . _ ..

H" jgu.se esimeseks nähteks on haiguse kohale ilmuv 4õVa p...ate . 
(ui kus durum) 6-12 nädal., pärast tekivad sekundaarsed nähud m-nahla 
näärmete paistotus,peavalud, haiguse nähud nahal,limanahk: C- ja

süüfilise järguks on pomtiikestd nahal,luudes luukae 
hävinemine (nin:.luu langeb sissc,tckkib sadulningj no e»; , ja SSe- 
organites gummad.Ku haigust ei ravite«, viib ta inimese iKkE J- 
ilkc lähemale surm: .le, tekitades tbcs dors-lisc,progressi?sc . 
paralüüsi. Osa süüfilisheigcid muutuvad vaimuhaige iks- dere-lS 
parcljttica. , . .. 1 4

R; vimi . otstarbel peab jällegi pööram. arsti poole*  > .uu.. ij. : - 
ravi nõuab palju põhjalikumat ja kestwemet ravi kui tripper.
R*  vi m'isvahend i tune tarvitats-esi clev nobeda salve, st.lv .ui »а . -
vismuti prv.p-r.ate. Haige ci tohi abielluda *nnc  kui ta tiicS7- 
teve,sist t ei infitsteri mitte üksi oma naist vaid ka suuet vau 
lapsed on infitseeritud.Sageli tuleb sel puhul surnult sundavusi

Kõige vähem levinanud suguhaiguseks on pehme S а n к с г
ulkus molle .ILkkit j: ks on Streptobacillus Duerey .Haigus saab nagu 
triupergi edasiantud peamiselt sugulise läbikäimise kaudu.
Lõime tus järk on 2-46 tundi, sell, järele tekkib, haiguse gieeetuns-- 
misc kohal mädavistrik,mis muutub peele lõhkemist poisems.^ешс 
"juurde uusi paiseid,mis suurenevad je liituvad,Mõne nädei: pärast

- v-ib pchmr senkeri paise isccnescstkinni kasvada. Ars tl ik -V
on ka siin tarvilik. Arsti takse paise põletamisega, -rooo-PP-8- 

Söövitamisega jon.c.

Kõigi suguhaigust, wastu võideldnks. riiklikkude sundmääru^tega.
Seaduse tc.l on suguhaiguste r.-.wimin<_ sunduslik. Arst on -ohv3 ?■- M ■ 
kõiki suguhaiguste juhte registreerima,registreerimine on seejuures 
ninu tu. Ainult nende haigete nimed, kes arsti korraldusi ci >1^ de , 
teatab rawiw arst linna woi, maa-arstilc, kelle korraldusel V012, 
wötte hsige sunniwii sili Sel c rawimistle . Suguhaigus tv MSUU 0-

cmisc seadus näeb ette ka selgitus tööd,mida P.&b teseme,-sn. 
sees, koolieas jne-., et inimesed oleks rohkem teadlikud neid -- 
scw? ohu suhtes. . . ,

Suur tähtsus suguhaiguste c.rvru allasurumisel on n.n. 
cttcwetusebinõudcl, о * о . prof ü laksil . Üheks pezeme,S 
profülaktiliseks vahendiks on kondoom,mis welmistetud -unn-S °9 E- 
peab ада hea olema,et ta ci lõhkeks ega rebeneks. ......

Tripperi wastu wõitlcmiscks je selle ärahoidmiseks on COO-., 
mc.stci suguliigendi pesemine seebi ja soo ja v/c ega pea^c -8 
timist; naistel tupe lõputuse tegemine 0,02p; sublimasdi,-nUee: 
0.2 alborgiini lahu L:.. Peale sarnase mckenilistc w-hendile,-e-.g

Itemist. wõib tamritede ka kc milisi wahendeid. Päikese pritsi l- 
tiirutatakse 3-4 tilka samast wahendit awntud kusctoru awausesse. 
Tarvitatal. pörgukivi ( Ag2103 ) lahu, 20 protargool-glutseriinr "°-
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8 4 £0, clbergiin-glütscriini • Võib tarvitada ka Rum-va meetodi” 
s.o. wäikcsi pulgal.si , mida wõib lükata ku- ctorussE , n< id müüakse 

Asygoni j.t. nim. all.
" Süüfilis^ vastu on soowitatud enne ühtimist sugiigct mää
rida sclwid.ge: kelomcli salw,0,4'" sublimaat salv,.0 oninjin- 
s-;lw .Ksi tou sclic on ka patcntccri tuina müiigil: Asyg onl i Micus” 

. wõitlus.ks suguhaigustega än wüitl 1 osti-
utsioonigc prostitutsiooni nastu wöid eideks c crilist. ri iklikku.de 

scedustu clus.l.
Suguhcig uste tekitajate poolt infitseeritud pc; tuleb ünsin- 

fi tsceüda.

I а 1 i'-4 
Peatume sl jn .sõne

ja juukse haigused.
juukse- ja naha-heigusc juures.mis csincned

sa emiri ltcoli nlistcl lastel.
К 1 „ n u d . täid peas ja ihul tekitavad siigclcmist ja

laps.d,sügul.mist mitte k nnatades,kratsivad ter t:_ küüntega 
pcenchlte,kumni nahk katki läheb ja sinna t^kivse kärnad. Me tki sel 
p. vn/hei' ol taidel vUclgi mug. wom lu.Porim abinõu Liide wastu 
on puhtus, kuid kui nd juba pähe tekkinud, tuleb wõtte n- 7t cla- 
misvõincius s.cge,ct juuksed '.võimalikult lühikeseks pügada.Kee
miliste -võitlus abinõude kohta wt. peatükk dcsinseki sieon.

il а 1 i s c d -
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c a b i e s. j ateks
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muna de v
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tuleb kõig

põhjus ning siis tuleb tarwitu
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te 
ко

a 11

n
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о, ma
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lennu kiirenemi se,wälisärri tused tn r/uu; We2l ..vi1... l.njv lustks , 
Sarnane unelm kestab tunde,siis järgnso .

EElloetletud nautimi smürki dega nongeldaminc ;uj kelkida riiL 
klde poolt seaduste järgi keelatid

Kõig laiema ulatuslikult uimasvs binete hulgas on lowino- 
nud А 1 koh oli tarwi tamine .Ы1 «ne 1 coht cv.: mine wiib 
alkoholismile, inimese tarwis kannateb,tööwi. ; s : angob ning sel
lise inimese majandus elu käib langowat rad..;« Alkohol on saanud ter- . - 
wetale perekondadele hukatuseks ja sada oo o. \ uinult üh nimese, 
nimelt perekonna toitja alkoholi wörkn Lang mxso taga järj 1, 

Alkoholi füsioloogiline mõju organismele ■
1. Inimese seede elunditest läheb alkohol wrdlemisi kiirelt 

läbi soolte seina verre ia kantakse wimaca poolt üle ter- 
wn keha laiali, Peaaju wtab rohkesti alkoholll wastu.

2, Suurem osa alkoholi hapenduo tväcih^pu.-urisiks ja veoks, 
kuna wiik % saab gaasil .ses olekus kopsude o-qanismist 
eemaldatud.

3. Alkoholi hapendumisel tekib palju 5co105 ■ ;u d soojuse 
1a energia allikana on ta sotöutu rardotaw, et ta halwab 
naha rindmiste waresoonts nhrwo vomosoonod luienowan,werd 
woolab rohkesti nahasse ning seetõttu on sooju за kaotus 
suur,isegi suurem,kui soojuse tali imine,Sooga on seleta
tav/ joodikute sagedased külmamis nähud.

4. Alkohol halwab ergukawa tepowust.
5. Sissorganites tekiwad rohke clkonoli tarwitamis taga

järjel patoloogilised muutused. Alkohooliku maks 
alul suureneb,maksa rakkude waholiso sidoko wohamise 
taga järjel .Hiljem tõmbuwad .;xQuko< kimbud /okku ja maksa. 
whlispind muutub mügarlikuku,ko.usuo n._?4t> nake &1 suuda 
enam oma ülesannet täita,Samasu in näiv tükib neerudel 
dega, saame kortsne ;ru, . rn lunzvsioanlselt elawilir- 
tuslik. Samuti arwatakse , ei arkohol soodustab were soonte 
lub j astus t .Lubi astunud wrerosoonte .с-зп v/äib kergosti 
katkeda ning sell e ta a j äi- jül tekkiwuü nclwatused wõi 
isegi järsk surm.Eri ti ^llejoomise tsura järg on,et süda 
paswub, lihased ei saa enam korrslinilt töötada .Ergukawale 
mnjumis tagajärg on ,at mälu nrrgan;b,waimlin3 tööjõud 
vlhenab , täpsus kannatab , Seisund wõih aga welgi halwemaks- 
minna, wõib tekkida waimuhsigus (demntia ) 121  ning 
joomahullustus (dlirium tremens).

*

Alkohol awaldab ka tuntuwst niu alkohooliku järglastele .Lapsed 
on sageli n^rea te rwi sega, kanratawad sdimis ja srgukawa rikete 
ai] .Sageli on sarnased lapsed ka waimliso degenerandid,neist 
areneb pällu hulkureid, kur iatri isid,prostitin со jne.Ka tiisikus 
peab alkohoolikute järglaste juures suurt lõikust.

ToodilniJa,kas ompl 1яп1 ei ina 1cobnda a j. koho j 1. t, p eak s asu- 
tatema eri raw1misasutus1 la sanatooriume, kus nad peawad rawi - 
misal wiibima pikemat aega (ml-tto aj.la 6 hm) ."'ii man ei ajal on 
hakatud io mahaigust arstima ka hüpnoosiga.

Üldisteks w~itlus abinõudeks alkoholismi wastu oleks:
A. Kaswatus kodu ia kooli s, alkohol i waba lujaatawanoor- 

soo loomine.
B, Selgitus 1a. propoganda koosolekud.
0. Karskusringid koolid.es, seltside la liitude asutamins.
D. Karsklaste eelistamine teenistusesse w~tmisal teiste 

ühesuguste eeltingimuste juures.
E. Joogikohtade asukoha piiramin j ; eral kirikutest,kooli- 

dast,walitsusasutustst /.vabrikutest ina .
F. Joogikohtade arwu piiramine,alkoholi kõvadus kraadi 

wNhendamin ja alkoholi mü’dinja lühendamine.
G. Keelata mijiik alla 20 a, noortlo,naistola,kaitsewie- 

lastele mootorsõidukite jahtidel : ,noka s tanuilo .
H. Alkoholi reklaami kold.
I. Täielt1'' keelu seadus, ,ni8 sageli kutsub esile sala- 

wiina we]mi stam se ia salakcubitsomis . /

koolid.es
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Ph'htus e t i qu i i j 1 а s e d arenevad oma vnneme ts
omavad, mmde 1 sööre su si hk omadusi. 

Ent sugujärtrla ste ja var un
S 0

lil. Kui mis- jn
on lahlnineved, Sü S orinevad 1020 
toks Hiina nurmenukk kasvab harilik 
moodustades punased "hoi; asstatals

о lu t i n g .1. mu sod 
poolest. NNi-

s (15 - 200 G)
omo omadu St) -

а Fa taim m'~ni nadal onno
Ka s vu h о ono S S а, kus t 0 30 - 35° 0,

siis moodustab ta valdad ^1 id. Inimoste valge nohavärvus polo pä
ritud muutume'ai. omadusena, sost nahk pigmntoorub valguse, k^os. 
L~+v lihastik oi tervitas olln päiritudy sost harjutus taob ihas" 
tiku vugavamaks. Lapses linnas anamiks kasvavad pikemaks omavanu- 
soist pllutöajisto lastest, kuid nende rinnakorv jälb Vdl2misl 
kitsaks, p‘1 iutöölisto lasts kasvamine onaogasom, art _ rinnakorv 
ja liha sod aninavad tugevamaks, sst nar Ispsod nakkavad u08 vu- 
rajasos nooruses topoma i,;i:'sij.ibt tööd. Korsoti pigistus V-° 
rinnakorvi ja maksa hoopis ahanorma Is oks ku tund ada . ,

omadsna on en em. v-ham muutlikud, nt muutmata on sel V1
teisal viisil tinetmusila regrimino. Tingimusi uo m2aR92nimis“ 
viis on piiritsv. Põrutav on "v"im" kujundada toatavaistinglmu- 
šlš”noed y-: teised omadused ehk tunnusan,Sinesidmlttp2itat 
vaid muutvsi organismide ehituses je v#imuses, mis esile tulevad 
väliste (tol tumis-, neukohe.) tingimuste toimel, nimetatakse m о - 
d i f i к ö t s i о о n 1 d j к s ehk m о э n d i t 6 к S•

Sageli a vatkse, et isikliku elualal omandatud hk8en0u 
i s -ransea muutuvad paliudo pilvede vältel pritavekS: Selle ar- 

amj g,a,s) peaks näitaks rRmnlil olema inimkonda arendada tu- 
gees hel1s-lt ja velmlisolt sel teel, et teda mitmes palves _ 
hoolsalt arendada, nt paljud andmed räägivad oandetd omaduste 
pärivuse vastu. K~i c i pocit on kindel, et kohalise^ vgastusd о

1, pii tavad, "aismanr laikas rottidel 12 иЧиз Nltus ei sabad 
Pra, et sabatute ikrc]nsnd olid järjosb sp2adRa:Usnkon- 
6-1‘-9 hammaste kõrvaldamine (her?.rod(, пзя.ши 1 ^hdi a-ml--s .,.1) j 
jala (Hiinlased) moonutamine, eesnaha är 1"ikomino (iuudid), x-u- vade iibitorkemin Ine ei iita jälje järglaste vastavate organita 
arenemisele, kuigi see on väldanud kt.mn id p vkond •

5ama lugu on vaimiiste omadus taga. Oskusaj mida omandatud, 
nsie käsitoe jne) ei pirandu, kuigi neid õpivad paljud ja± - 

laste põlved. Iga laps peab ikka 1N139 ;''prj,m6 kõnelema ja kirjuta- haPPandmoid, Vapiks kirjutele poeg kiiromini kirjutama 1101 
teised lapsed ja nagu toimuks see isa tegevuse Uaajar3-‘

tavad iseärasused kaduvad Nrglsil edasi sugurakude. 
kaudu. Sugurakkude icuplasme
ja muutumatu, sellepärast polegi päritavad omendet 1 kehalised о

-о. toimub pärandamine ppärimins, avastas ka-
toligu munk Johann M ) n d э 1 (1822 - 1884). .

r Nyi vasseadus pa tv tvmi seks va'-tl^md, О-1
jed puhast tsugu valgete' ja punaste imelil 
1;s) vi +to-mtami sel. Esimeses P - , .-isliidid loPlomdustica nomete i"rglnsed) kõikihosugused.ia. himiit Tw«.e. «.=*4  erinevd siin i’h3 ein.« mirentava piritaya 
tetekse. TT О П и Л . ■ hübriidid, к»,
к okn (vblh’« (1/4) V osalt roosad (1/2 .
”.1г)л 5, rso on 1,01 mhtnvaralised, kuna roosad on soga 
va^Msod n"ndi rist-."! sai saa-> 1j1ag1 jrolasi elmis ensku- 1иГа/Г;Лм*  1/4 purisod, 1/2 roosad) ja n-nde lk’-» odasi: 

■1 1 ' iiri lS51t pole ... ...... .. vnn:mate k?ak=?^.«^«vald tisvaneme omedus р«'8)Ъ osilo suuromal m-rel Fistatakse

tn gn i äl 
mirabi - 
rärrad

(' Jalapa
9 S ОП



vöödilisi ja ühvirvuslisi 
lased k~ik ühevarvuselised. 
määral esile tuleb varjates

tigusid, 
Sallina 
teise va

domineerivaks 
takse rotsassiiv

omaaus 
saks

ks

siis on esimese 
omadus, mis enam 
nma omadu.t, ni' 
, kuna vanjuv cm.

Sigivad kil j

po-ve jng- 
vähem täiel 
tnksa

riim )ta*  
о ocimt

- - - • - g, siis tekib teises palves '5/- eh . -VuF
1/4 vöödilisi, viimased on puhtavrlisod, kuid Ühvi, 

vusalised pole pärivuselt ühesugused. ad on küll.iinestnused väli 
muselt (fenotüübilt), ent pärivuselt (g-enothäbil t; -l9nd n^-/, 
osa iihvärvuslisi (1/4) annavad puhtad ühevärvuseli sed 10-88.— 
kuna osa osutuvad lahknemist, andes i^ka hälle 1/4 voödllis pvn- 
tavareseid ja 1/4 osa iihevirvuseli si puhta Vr es ei et, kin2 -/- S

Se plva virrad isekeski
selisi j

on jällegi sga veresed. , . . ; .
Sucurakus peituvad omaduste kujundamiseks ---15e- v 

nn g ae n i d. Eelpool vaatasime n?maid, kn ju/ue siu 
ühe ge ni suhtes, kuid harilikult on isic r-tu-.u ; 
Erinevad vanemad kahes suhtes, siis nimetatakse ärdas" 
r 1 i d 1 d e к s; paljud» erinevuste korral inevatesn 
p о 1 ü h ji b r i i d i d e к s.

svuric

: - . na va id
d 1 h üb 

vardas id

See
1. 
on

У 9 n d э 1 i seaduse d =

' hetaosüse-seadus. P'1V3
mäTtsev, kui vanemad on uuritavate 

(puhtaver esn s ira omaduse suhtes on
on ia du s t e pooles t 
erandlik)

puhta Vi

2 Lahkneti sseadus. Teises palves pol': lmg---‘ 
yirdad-omavahelisolristlemisel. -nam hhunig ul; V uu 
arvulises vahekorras tulevad esile esimese p-iy. uu-.aOc 
vormide k~rval 1ihtevanamata (vanaisa, vanaea) omadus, 
isegi nende omadustega, mis olid e simse äil . ■ -
kadunud ehk latentsed (retsassiivsed adus) ' o

seadus. Kaho ja micm- о - LUS-

ekkinud 
dlas

näilikult

3. Omaduste iseseisvuse 
erinevate t "■tigude ristamis 1 t

t ristamiselüksteisest mitte seotult, .
omaduste kombinatsioonid, mis osalt pni-d-

Inimesed ei ole looduslikult iihVntus 
kehalasd ja esialgne loomus on negu taime- .ja

tekkida 
i va d .

loomariigi

selt ottemiäratud • , . .---------r omadusep-ori päritavad, kui nonde teui 
da välistegurite m~.juga. Kui ihol п"'^;. S1I|-LS^ blond

juuks, sirge nina, teisel aga 
tume juuks la koncisnina, siis
vä 11 s te XXKKXKXXX tingimustee а

о n n e e d oma du S e d 
sel ■- tada ei. sas

pruun 
mi 11 e mi s t

ri tavad. , , . - , n
2) Omadused on päritavad, kui nai '

kornati. Päritavaid omadusi, millis?d t0va4 
v~iks nimetada karget vanust, lihi nagel' Kut; 
rust, kadedust, ihnsust, varguse ametinu. 
gukonnatinesinzved,yeinmrsnd,meduscde o ‘ ! 
sukonrpso-abstähonohritmuna, knl nad alluda v,ndnll sead J 

Mida rohkem lapsod sernen vad taatud omaduste.pol 5
ja midA vhom = n™a»ndn3ä puhtal

vahepeal, seda suurema t^ennosu..ega on

,1 а

3u-
ü su

ja Betheveni

ri tavad.. , rnri imnanakul ste kaksiku e4) Obadused on päritavad, kui naa Un.m^na. uku......

juures alati ühte langevad. -пи y d suguta-
' U-hes 25 ?' kaksikuid on ühzmunarskuliso: pool-
tud munaraku tialikult kahaks 1°hi-.,nnarakullšod kaksiku,n on alati 
tost kumbki ori lootuks arenab: .heuunarandisre sarhasod. l№ 
ühe ja sama sugupoolega. Niojoontel o1,t ’ац kannatavad kor
ja m-tlomisviis on "»W» ,)*?*?  Ät" soÄ6jnl№des 
raga ja ühte viisi, "rinsmist 31 olu isagi malgal- s . j



Ja haruldaselt sarnased on ka p9ojsj id

D о m 1 n e e r- i v a d ~ m а c u s з d , 
Demineorivad omadused kanduvad pölvost põlva pidonlt,nad i hippa 
kunegi iierBlvkondedo.Ilmum Lascol it i omadns,ice vennnatel 
pole, siis poi.' sa? ka mitte domineeriv omadus.
Dominoriveta ow 11 ? pirendumnin S""r'^h i Г: mi S 1 j.;;. :
I.On mõlemal, vanemal teatav omadus ol mas phnelisnit, siis 
pärandub soe kõicilo nend 1 ärtrl astele - _ ,
2 « On teatav omadus ühel vetemal puhtarereliss.t-teise. 1 ve re so. 5, 
siis kandub sa® omadus samutii i g 1 1 e nand ‘ ' f - ' adan- * 
3, On m?<l?mil vanemal teatav omadus S з я? • 21 - ? s31 t sile läheb sce_ 
edasi kolmele osale lastele ^theleosalo nnn mi-ie .. niatewsuu 
musta juukselt sool vanematel vib olin kt bloni.uuk3eis. lapsi), 
4 . On ühel vanemal omadus puhtaver^soi,teisel ane uLduo t?i®_" 
Ukult, kandub see 9dosi к 8 1 к i d ?. 1 - ?r;u;;" le ,
5.On ühel vanemal omadus зап- vene selt, tila«. p? pu‘-ub,s--n an
dub see edasi p о o 1 t ? . c lastele. ................ ,
Domineerivad on pruun ja must silmade irvus musi0c ;a ahernc 

juuksed, paljas p o lagi , tedre tähed . osal inа; uini sm ■ • - made s , 
lai otsaesine j,t.

R э t s e s s 1 - v s e d о m a d u S d ■■ 
Neist võiks nimetada langet"bc,nõngemistuslirkuse vorme 

kurttummust,täielikku albinism: kaksikute sünni tarnist,pahe- 
makäesust j,t•

Retsessiivsed omadused piiranduvad: _
I .Retsessii vsed omadused lihve К ' i ■ . e ' nf лазе-..?? 
edasi ainult siis,kui ta on mõlemal vnneriH'1 лет? s _ 
2Л)п ühel vanemal teatav omadus ?7 ov, ipg ava nuudu9, 
parandatakse see/ ainult poolele 0sbt
Retsessiivsed omadused ilmuvad su), määralt s ' ■ g U 1 5 E e 
abieludest sündinute juures.

Pärandatavad haigused. _
Uurimused on tõestanud , et osa haigus? pirandun, ■ nade s-edus ta 
järele/ mis cn maksvad kõigi päritavate on-luste kohte-

Päritavad s i 1 ma häired ; albinisnus(pirmendl poyhifllna 
silma s) , myopi а (lühi nä ee likku s ) ; h'py r opi а (t<nug .no ■ ’ ? ; . у з с 2 oma" 
ti smus, strabisraus (kõõrdü vaatamine ) ,hemera opi а(нлА; ■ meousj .dait'' ~ 
nismus(värvipimedusx Jtn,e, 
Korvab, ä i r e d ; kurtoummus,
Naha häire d : tedrecanad,m о sageli hnendu e s p ■ ?Kx 811906%, 
keratosi s (naha paksenemine peopesa? jn ja.ei " ’ adel ,;.ciV;//osis(ka- 
lanahk) , alopecia (pai-ias nee),nosasundind nin juvks 
Kehakuju а n о m а 1 1 a d: 1 D uni/pu- sus).
syndaktylia (nipude kokkukasvamine), peo 'aru? (kc pja.-g), л ja 0 
jalad, jänesehuul, hundikurk jne.
D i a t h e э s i d: Exudatiivne diathess, etrma kratini smus,, 
hämophil!а (veritsust~bi), diabetes mellitus j suhkruhaigus ) . adi
positas (rasvumine), urticaria (nõgesehaigus', , sepikirid: uisus 
ventriculi [ maohaavad). .
Kalduvus nakkushuic u s ta 1 9 (Mspoeitsiorn): 
Angina (kurgumandli põletik), tuberkuloos (niisilus) 
Vaimuhaiguse d: Idlctie (глг^лтЧ stusli krr ?) . sohi %o- ,
phrenia, epilepsia (langetõbi ), hyateris, nourasthenis, pr- jhhopathia . 
Närvihaigu s e d: Cnor зe (tentotõbi ' . 1cog37 omine .
Ka s v a j a d: VNhk - ca rein oma.
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E u g a e n i ka.

uceenika ülesanne on, et t-'sta piirivuslikku vä rtus*xi,  , 
hoiduda degeneratsioonist. Seda sasbtehe sel tel, et tuleb lei- 
га teid, mis takistaks eitavat! omaduste, nagu päritavate haigus
te ning’hs Ihade kehaliste ja. hingeliste omaduste, pärilikkust. . 
Tublid, terved, kaine mõistusega, iihi s kõnd Ukuks eluks soodsa hin
gelaadiga kodanikud peaksid andma rohkem järglasi kui пезЬ, kellel . 
tähendatud omadused, puudulikelt kujunenud. See on sisuliselt eu
geenika põhimine nõue. Tegelik elu aga näitab kahjuks, et sigib 
enam, sotsiaalselt alaväärtuslikku elementi. Päri vuslilult vigaste 
- vaimlisolt ja kehaliselt puudulikkude isikute ja roimarite arv 
suureneb pällu kiiremini, kui pirivuslikult riketeta kodanikkude 
arv. See põhjustab kartust,,et alaväärtuslikud isikud mõne 8j8,/ 
järele viivad viia rahvatõu väljasuremisele. Otsitakse teid kui
das seda takistada, TRuvNjrindamist loodetakse: ala väärtuslikkude 
isikute 1) nsitumiskelust, 2) nende eluaegsest isoleerimisest, 
3) sjgivõimetuks tegemisest (steriliseerimisest) ja 4) elujõulise 
elemendi sigimise soodustemi sest. Naitumiskeelu juures on halb 
kilg see, et vahaks jä^u siiski suguline läbikäimine väljaspool

- abielu/Eluaegne isoleerimine on aga tulunduslikult liiga kallis 
ie seetõttu 1 õ b i vi i m t а , Vii m я s e 1 a j a i on kerki nud ü 1 e s s e ikka 
enam ja enam steril! serimi skisimus .1 Stepi 1 i seeri takse inimesi, 
muna iuha v~i seemne juha lbilõikamise teel, selle juures suguli
se läbikäimise võimalus iä;’b, kuid see ei anna tagajärgi järglaste 
näol Erilist rõhku tuleks loomulikult panna ka. elujõulise ele
mendi järglaste arvu tõstmisele. S3da saab majanduslikkude olude 
soodustamise, siinr i tuspremiata ine näol.

Alavä rtuslise elemendi suurt sigimist soodustab nn К о n t- 
raselektsl о on (negatiivne valik). Selle edendavateks 
faktorites on sõda, terror, revolutsioonid jne. .
ikka terved ja tugevad, kuna nõrgad ja vigased, vaimuhaigedkur
jategijad ja teised jäävad koju. Nead elemendid 
samini abielluda ja sigida. j - — - .
realt juhtivatel kohtadel olevad isikud. Terrori 
jällegi tublimad je julgemad vastased, ^error, nagusa2valits3s 

• keskaegse inkvisitsiooni näol, viis sajad tuhanded julgema..., 
seisvalt mõtlevad ja vaimslt tuhlid sura

" 9. rüti sa^de 9 sugukonna pirivuslikust väärtusest, aellek
seatakse kokku nn s u , u P u u d, kuhu peale märgitakse kik su
gukonna liikmed ning neile, kes pirivislikultalaväärtulixud.te 
haks» -pliine märk iuurde. Märgitakse sugupuule mehed C margiga, 
naised $ märgiga. Färl vus] ikult alavääntuslikkuse 
põngas mustana = 6 ja F ning 
milles seisab alaviirtuslikkusi

S~tta saadetakse

valvad niiid hõlp-
revolutsiooni puhul hukatakse k~ige 

ohvriks langevad

ise-

puhul tehakse
. v°ib ka sinadega iuurde märkida, 
; nii kas vaimuhaigus, alkoholism,

kurttumrus . langetõbi jne ine •
Tervishoiulised valitsuse ie omavalitsuse asutused.

,g31 on rahVa tervishoiu ie arstliku ala juhtimin2, nln8 üld- 
Q1 o ^Jvatud kaitseväe tervishoid, sotsiad-haridus minis- 

tebYBoml"iosenno kes t3os1ab tervishozu ja hoolekande "a

HtSUTe-v?s^iu- j, hoo1‘wendevalitsus koosneb: tsrvlshoiVja hoo- 
o

=nÜlria!das9d® väitlus nakkushalgustesa, susdnss2i0 ja^o-

,1a muu trvishoiuprsonanl." S istroerivetm h valve murgiste ruste kavade läbivaatamine jo seisukohav e . , 
ainete mü'"gi ja valmistamise -3 1ne nm*
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T'-rvi shc. i u v 
hoiu alal on

mis koosneb: 
me test: а1 ! d i i 
pektor. Täitu 
kooli kohtuli 
esitaja rohut 
Testi Punase * 
litsu.se direk

ai

on
l n S ” i к

sh oi

konna tervishoiu 
peaarst, raudrae 
litsuste liidu e

rauanivaks osutuseks rahva 
v i s 1 о i u nõukogu, 
--i shoiu hiroktor ic liik-

-s e s t i '• i n ' а õ о 1

mstsutiline ins- 
iuhntaja. Tartu ili

e jn, Tartu llikooli 
iu valitsuse ülem,

< * ' lo esi ta j а, j aos- 
njs, v-mgimay.ade 
ja, testi maaomava- 
si taja .

ja seadusliku
. . - . - 1 itsuso piir-

^V-lu^- r v';- sssltsto, vaemilis-bartorioloomilis labonatoo-ka KUI • r ”. .. 5 ’ . ve-vV ui i va i ri Tanu ne;
riumite, d sinf i" si " .; ’■ + i/'v i n ' "i io maitseain t3 ti 13, KO-ii
t orv . . ■ ■ - ■ •

? ■ -ehituste, lasteaedade Tii '
ja maapin:9 puhtu

no
OmeV 1 

juhtimin 
ti тп^' г-о

j 1
de ina ina " ■ 1 

- 1s taral ■ / ishoiu töö ja tehnili-
0’ doks Van- v i linna-

tervishoiu " ■
ги r' r. -

la
J"

h oi u -

naqistrearib ametisse 
t эpanei-oil.

я hoi Lo Ira ude valitsu-

töötab näuandva organina ter-

tervi shc i U
- ' = - w > ■ ■ ■ ' ■ ■ , e
; • f r> rn я ts ut i 1 i s t

11 i "km i k s ori rn-aa v~i linnaomavalitsus.

vishoiu arstid, 
taia. i"-ikovu ic

ко I:/"'T-st id ,
j nsutuste iul 
vaastaarstid ia

, in oskonna ОЗГ- 
omevali tsuse esi-

jaoskondadeks. id

iks on a8. 
ainini strati 
iuhih tervi ?

Tsoskonne nS 
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Eksami kawa arstiteaduse la rohut ^atiyso ülipilastele.

Märkus : Arwud klambrites niitawad lehekülgi«

1. Antropoloogia :möötmis3d .kehalise terwise iirelkatsumine(1).
2. Statistika: töötamis wi sid, rahwa stiku arwu liikumins;sün- 

dimus , suremus ,abi el] umus (2). .
3. Õhk:koosseis(3), antropotoksiin jakenotoksiin(4ji, torwihoiulxsed 

nõuded õhu koosseisu kohta,tolm,piisknakkus(4),õhu bakterid, 
soolos,niiskus, r~humlne, tuul jne . (5) .

4. Ilmastik (7).
5. Paa :fisikel isea,ka milssac,bioloopilisos omadused(8) ;loka- 

listide ia kontegionistide potus(49);phjawesi(9),
6. '"esi :we koosi s „wri hmawasi ,ks wude- . allikate- , tii kida - . J õgede - 

ia mere W )si $ "uded joosia} kohta ;wee puhastamine ,kohalis ed ja 
kaskpuha stus abinšu(Tnelis3,Amgrika ia Prantsuse filtrid), 
vrewirgid,w3 tarvidus (10).

7. Eluma ia :al vsp~hi ia asukoht,ehitusmat-3rja'l,õhupuhastus,ktitmi- 
mine,küttemater jarl, walgustus. Nõuded maia ehituse kohta, keldri 
ja pööningu korterid.Korteri küsimus.Maja riistad 1a tarbeasjad 
(14 - 22).

8. Linna ehituse kawa,l nna te rwenda mina , Rhupnht s eest hoolitse
mine (22 ) .

9. Reowesi ja mustus,nende kosumine ,wäl iawedamino ia kahjutuks 
tegamin. bioloogilised filtrid,kala tiigid (23).

10. Surnute matmine in peletamine (25) .Lõpnud loomade kori stamine (25) .
11. Toit 1a toi tmi из : toiduaine^ la nende konssi s , i qapie wana to- 

duhul’^wi tamiinid , toiduainete kaudu edasiantawad haigused,mait
seained, toiduainete alalhoidmine,söögiriistad(35 - 40).

12. Rõiwasts (42 ), laia nõud (45), ihupuhastamine , s aunad (64).
13. Kooli terwishoid (26).
14. Kehahar lutu s ed <34 ) .
15. Rinnalaste suremus , sel 1 e põhinsed ja selle wastu võitlemine(45), 

■"Nikelast terwi shoid (46) .
16. Kutseterwishoid:kutsehaigused, mürgistusod,tööliste kaitse,töös

tuste ja töökodade kohta käijad nõuded, õnnetu juhtude ärahoid
mine, kinnitamine haigust , õnnetu juhtudo ja tööwimatuse wastu(47).

17. hiskondlisad hcicusd uimastus ained,alkoholi sm, tiisikus. (80) .
18. Piriwus ,euge nika , Mendali seadused (84).
19. Kaitsewie terwi shoid:n~udea kutsealuste terwise kohta,kai tse- 

wNelaste elukohad, elu. rahu la sõ ja a jal ;Nit: enakkus ja nakkus
haigused kaitsewäes(60).

20. Nakkushaigused la nende wastu wõitlemina 11 e trid, sarlakid, tuu- 
ler~uged,rauged , parotii t .difteeria, läkaköha ,roos , influentsa,kop- 
supõletik,erid . aju la seljaaju põletik,unit~b.i .katk,malaaria, 
к õhu soe tõbi , para tr :'fus , dü sente ris,botu] ism, koolera, tasstuw 
soetõbi , tähnil ine soet~bi,pidali tõbi,kangestus kramptõbi , Si
beri katk,tatit~bi,snu- la s~m tõbi,marutõbi (48 - 59).

21. Desinfektsioon ja desinfektsiooni aparaadid (73).
22. Desinsektsioon (66). Deratisatsioon (69).
2^. Haiglad, karantiinid ino. (62).
24. Terwishoiulised walitsuse 1- omavalitsuse asutised (86).
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89.

B к а о m 1 к а V a . 
koolitorvisholus pedagoomikutsa taotleaila. 
I

1« Õhk:koosseis,antropotoksiin V» konotoksiin (3).
2 . Tcl^,~h4 bakterid, pHsknald-ms (4).
3 .„Soõivs,niiskus,niiskuse m~^tmise aparaadid (6)i
4 . Õhur~hk, tuul, aparadid hu uurini seks, paikas kllrod jn nand mõJu 

ininas? organismi ia halcusidude poala? ilmastik(kliima) (5).
5 , Maa kooseis, gansid, nikroobld » (й) #
6< PRhi Vaal (9) .Lokal! stide ja kontari onlstido öpotus(497,
7. Vesi,nõuded joogivee kohta. Vae puhastamine $(filtridfinglis-, 
ameerika)ja teised puhastusabinõud.Joogiriistnd koolides(lõ).
8. Vee kaudu edasiantavad haigused ja nende ärahoidmine (13) .
9. Roiskvesi ja mustus,selle eemaldamine ja kahjutuks tegemine(23)»
10. Toitsined:nend kaloorilis väärtuse määramine, toidu tarvidus (35) .
II. Toitainete läbi levinevad haigused(vorsti-,kala-, lihamürgitus;
P parasiidid, suu ja s~ratõbi).Toidunõud.(41).
12. rritus-ja uimastusained(alkohtl(81),kohv, tee (39)/kokaiin, opium, 

morfium(80).
13. Kt olima^ni tüibi, asend, ehi tuswii s,hnow,mänguplats ,wõimlad, pese

misruum, duschid,tihiselu ruumid,põrand, seinad, trepid (26).
14. Küte ja walgustus koolinajades(28).Wingen! fotomeeter (21).
15. Koolimajade tuulutamine ja puhas tamine (põranda õlitamine ja 

puhastamine) (28). -
16. Koolimaia si sseseade : koolipingid, tahwlid joogirii stad (29).
17. Õprewahendi d: raa ma tud , kaa rtid ine . (307.
18. Õrre tundi de j autus,pikkus/Väsimus ia puhkus. (31).
19. Rinnalaste t erwi shoid (45) ."'äikela ste terwishoiu (46) .Laps koo- 

Heas (aren emine, surnuline walmimina - puberteet).
20 Kehakultuur : kehahar iutused , ~hu- ja piikasemennid, suplemine (34).
21. Kooli nõiu lapse peale:silmad,selgroog,seedin!selundid,wer! jne(31).
22 . Nakkushaigu sad les trid , sarlaki d, tuule rõuged, rõuged, difteeria, 

läkaköha, parot! tl s, roos,inf 1 uentsa, kopsupõletik, epid. selja-ja 
peaaju põletik, unitõbi ,k~husoetõbi .paratüüfus,kõhutõbi ,koolera, 
korduv/ soetõbi , tähniline soetobi .pidalitõbi , kanges tuskramp tõbi, 
Siberi katk,n~lg,marut~bi.(48).Bakter1 kandjad(49).

23. Naha- ia juuksehaigused:kärnad,sügelised,mikrosporia, (28)
24. Ti i sikus (82).
25. Alkoholism (81).
26. Suguhaigused (76).
27. Närwihaigusd (79).
28. Dos! nfektsi con, desi nfoktsi ooni aparaadid (73).
39. Pirivms ,Nendli seadused, eugeenika (84 ) . Rahwaarw liikumine: 

sündimus,suremus REstis ja mulal (3).
30. Kooliõpetajate haigused ja torwishoid (31).
31. Kooliarst ia tema kohustused,kooliõde ia tema kohustused(33).

Märkus: Numbrid klambrites tshendawad lehekülgi.
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