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Пегавац

(ПЕГАВА ГРОЗНИЦА, ПЕГАВИ ТИФУС, ГЛАДНИ

ТИФУС, РАТНИ ТИФУС).

I Каква је то болест пегави тифус?

Пегави тифјс је веома заразна болест, која се

лако преноси с човека на човека, и може да утре

читаве домове. Проузроковач болести. воји се си-

гурно налави у крви, није утврђен. Од дана када

се човек зарази па до иојаве болести прође I—l21 —12

па и 20 а врло ретко и више дана. Болест почиње

обично нагло са језом или дрхтавицом и великом ва-

тром (39°—10 0). За три дана махом достигне ватра

врхунац. По некад почиње болест дан два са ма-

лом ватром, малаксалошћу, кијавицом и кашљем

а и лаким крајаицима, а после се махом јави ве-

лика ватра. Гађење и повраћање је ређе. Ватра

држи са малиш допустима, махом 12—ll дааа и у

року од 2—B дава спушта се, ређе од једном У

брзо, после неколико дана постану болесвици збу-

њени а код јаке заразе око 6. дана падну у за-

нос, бунцају, без сна су, без апетита, са јаком

главобољом. Између 3. —5. дана појаве ce пеге

ситније и крупније од сочива, неправидног обди-
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ка, често са изливеном крвљу у њима. Сливају

се по некад неволико у једно. Оне избијају ва

I—2 дана на трупу, рукама и ногама па чак и на

длановима и табанима. Кад се притисну ирстом

оне ишчезавају. Оне пеге, где се взлила крв, не

ишчезавају на притисак. После 12—14 дана бо-

лест се окреће на боље у повољном случају.

II. Да ли је тифус у опште једна болест?

Реч тиФус означава болест са забуном, за-

носом, бунцавем, шшућењем свести, те су се

услед тога том речи обележаваде разне бодести.

а) ' Најпозватији је био до скора код нас

трбушни (цревни) тифус. Он има сличаости у

току своие са пегавцем. По некад тешко га је

разликовати од пегавог, нарочито у почетку бо-

лести. Његов проузроковач је мала, голим оком

невидљива кдида, штапић (види сл. 1.) и највише

га има у столици и мокраћи, а краће

време и у крви. Ток болести трбуш-
ног тиФуса сличан је са пегавцем ади

се раздикује у томе, што ватра у по-

четку није тако јака, и иостепено се

певе; обично су слабије појаве жив-

чане (помућеност, занос и т. д.), а

врхунац бодести долази ско 10. дана.

Ватра храје три недеље, а некад и више, поступно

Сл. 1.
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опада; пеге су махом ретке (15 —80) оштро огра-

ничене, округласте, величине сочива, махом на

трбуху и леђима, ређе на удовима а никако на

длановима и табанима. Избијају на махове. Тр-

бушни се тифус преноси увек кроз уста; клице

трбушног тиФуса удазе вроз уста поиоћу загађене

воде, хране а и руку и предмета загађених, кад

дођу у додир са устима. С тога је и његово су-

збијање сасвим на други начвн. Трбушни се тифус

у погледу предохране нарочито, а и иначе, не

сме побркати са пегавдем.

б) Повратни тифус (иовратна грозница, иоврат-

ница) има само сличности са пегавцем, што иде

са вахром и што по некад наступа код болесника

забуна, занос, у ошпте помућееа

свесг. Он је болест крви и његов

цроузроковач живи у крви за време

ватре; са справом с јаким увели-

чањем (микроскопом) види се у

капи крви и има облик завртња

(»сл. 2).

Повратпица почиње са јаком ва-

тром, траје обично 4—5 дана ре- а) крвно зрнце

ђе и више, ватра падве од једном
б) кли аа поврат-

(криза), али се после 4—9 ретко

и после 16 дааа повраћа |ош једном а чешће и

више пута. Између наступа нема ватре. Бодесник

Сл. 2.



добије жућкасто мрку боју у лицу, чешће се јав-

љају мехурићи око уста (оспе се око уста). Пре-

носи се скоро потпуно на исти вачив као и пе

гавац.

III. Како се преноси пегави тифус?

Пегави се тиФус најчешће вревоси вомоћу

вашвју; јер ваши сишући крв од заражеаог пре-

носе уједом клице пегавог тифуса у крв веза-

раженог. Ово је утврђево вокушајвма на мајму-

нима, Кад се гребањем, чегаањем утрља у гре-

ботину варажеиа ваш и њен измет може се та-

кође пренети зараза (покушајем утврђево). Није

искључена могућност да и други гад, као стенице

и буве прееесу по кад-кад пегави тиФус. Могућно

је да и непосредан пренос крви зараженог у рану

незараженог (вриликом операдвје втд.) буде узрок

варажавању, (то је утврђено покушајем лекара

ва себи, убрвзгавањем под кожу крви заражеаог

болеснвка). Да ли могу измети, перут и вспљу-

вак од болесника вревети вегавац, јако је сум-*

њиво, у сваком случају врло ретко. Болесввди

који су врележали пегави тифус могу превосити

заразу:

а) Поиоћу заражеаах вашвју, аво су бнли у

еечистој болвнда а пуштеви са вашљивим оделом.

б) Помоћу своје крви, кад га као прездра-

6
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велог наниле ваши и пређу на другог. Често је

то код наших војника, ирездравелих од пегавца,

кад се врате кући. С тога треба што дуже вре-

здравеле задржати у болници (по месец дана).

в) Помоћу крви, при операдијама, кад се ко

повреди и његова рапа дође у додир са крвљу

болесника или презДравелог.

IV. Како се преноси повратна грозница

(повратни тифус, повратница)?

Како је повратна грозвица болест крви, то

се и оеа преноси гадом (инсектима) као: вашима,

стенидама, а можда и бувама; и зараженом се

крвљу може пренети болест, кад се унесе у рану

здравог. И овде је ваш најчешћи преносилад за-

разе на исти начин као и код пегавог тиФуса.

Нађене су клиде повратне грозниде у телу вашију.

V. Ваши и њихов начин живота.

На човеку живе две врсте вашију: беда и

црна. Прва живи у одеду а лруга у глави. Она

црва (белка) мвого је опасвија, јер се искључиво

храни сишући крв и тако вревоси заразу, И дрна

ваш уједа, али изгледа да се више храни перу-

том и машћу на глави. Да би се бсла ваш раз-

множавала, иотребно јој је од вридвке два дут
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дневно да сише крв, према томе види се колико

је опасна. Најрадије сише крв на потиљку, ле-

ђима, око појаса, ва местима где се одело врипвја

уз тело —кожу.

Врло се јако мпожи. Једва женка за осам не-

деља остави 5000 потомава. „Једна ходи, сто

водв, за хвљаду места чражи*. Живи у оделу, а

кад је много има она вреидави постељу и околиву

и предази на другога (намиди), Најаовољнија

топлота за ваш је 14 2o°.

Као код сваког гада, код ваши су очи не-

савршене и ова тражи храеу и увравља се у

томе много више чулом мвриса. За то јој је то

чуло јако развжјсно и осетљиво. С тсга сви јаки

мириса растерују а код дужег дејства и yryniyjy

и трују ваши (бензин, гас, наФталин, љиришљава

уља, канФор, етар итд.)

Јаја леже на рублу у борама и порубвма,

одатле се према товлоти за 3—-7 дава излегу

ваши. Жевка взрасте за 6 —B дана и већ се

плоди.

VI. Како сe утамањују ваши ?

1.) Са косе уклањају се ваши шивзањем а

за тим мазањем машКу од живе (маст противу

вашију), мазањем гасом (боље разблаженим са зеј-

тином и то : 4 кашике raca са 1 вашиЕом зеј-
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тииа. Од чистог гаса постају лако подљутице);

трљањем сублиматом (1 грам сублимата на 1 ли-

тар воде. Овај се раствор не сае пити јер је

отроваи); држањем исаод каае крпице или џепне

мараме наквашене у бензину растерују се и уби-

јају ваши.

2.) Ваши у оделу и постељи утамањују се

свим средствима као и све жвво и све опасне

заразне клице : тоилотом и љутим отровним сред-

ствима. (Види „Кратак Упут за ДезинФекцију“

стр. 16. —18.).

A) Најпроствји је начин искувавање у врелој

води: рубља, постељног прибора а за невољу и

одела. Овај је начие незгодан нарочито за војску
због спорог сушења.

B) Потааање и држање за 24 часа у раство-

рима : карбола (једна велива кашика за јело ва

пола ли ра воде (8 од сто) или још јачи : 3 ве-

лике кашике на литар (5 од сто); лизола, лизо-

-5 од сто. креолина 5 од сто. Држање у су-

блимату (1 грам на литар воде) такође убија
ваши. (Мрље у опште нарочвто од крви тешко

се перу после држања у субдимату).

В) Излагање врелој uapu у нарочитим де-

зинФекционим апаратнма најмање за пола сата.

(Види „Кратак Уаут за ДезинФекцију" стр. 1.—9.).
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Сва ова средства и начини уништавају и гњиде

(вашија јаја).

Г) Сумпорни дим (добија се метањем сум-

пора ва жар) такође убија ваши; на 1 куб. метар

50 гр. сумпора.

Д) Јако миришљаве ствари растерују а код

дужег дејства угушују, трују ваши: бензие, кан-

Фор, наФталин, Формалин втд. (Види „Кратак

Упут за ДезинФекцију“ стр. 16. —17.).

VII. Како ћеш избећи ваши ?

а) Радити сввма начиаима на утамањивању

вашију свуда код блвжњвх, обавештењима, вави-

сима, натеривањем ва чистоту, ваређивањем, до-

стављањем и важњавањем где је могуће; образо-
вањем дезчнФекциоавх ста вца за утамањивање

вашију. На сваког вашљивог гдедати као на про-

каженог.

б) Избегавањем заражеввх болесввка и за-

ражеввх вросторија, где је болеснвк пегавац или

његов лев], као и лвца која су око болесника

пегавих, а ае држе се вајчистије; вастојавати да

се очисти л,ела кућа или вростор у овште а ва-

рочито од вавlију (девивФидира), оошто се боле-

снвк вревссе у болвицу, а леш у гробљаасву

капелу ; одело и рубље и постељу свих укућана
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треба дезинФицирати и убити ваши, где се сумња

да их има. (Види „
Кратак Уаут за ДезвнФекцију “

стр. 19.).

в) У случају где се ииа посла са вагађенвм
и зараженим просторијама и болевцама треба ула-

зити увек са високом обућом (чизмама), чији је

доњи део намазан јаком ммришљавом течношћу

(гасом); не додиривати нвкакве иредмете а тако

исто избегавати и додир одела са стварима и људ-

ством у том простору. Где је могућно навлачити

преко одела мантилу белу, која се око руке и

оао врата утегне. Код жееских треба да буду

краће сукње а оздо панталоне.

Мазање извесних делова тела: врата, руку,

ногу са средствама која раст’ерују ваши (канФо-

ром у зејтину, гасом са зејтином) већином се ра-

стерују ваши. Ношењем на грулима кесиде на-

пуњене предметима који су уиили мирвшљаве зеј-

тине (ушомор), такових подвезица око ногу, испод

волена, растерују се ваши.

г) Сва послуга око болесника да носи ман-

тиле од платна и да их мења или дезивФицира

после сваког рада; или мантиде од батиста, гуме,

које таЕође дезинФицирати прсЕањем или потапа-

њем у дезинФекционе растворе; еод вашљивих

или сумњивих на ваши, послуга још да носи ве-

цељу нахопљену у петролеуму; рувави да су при-
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пијени на крају а руке и врат да су намаване

зејтиаом и канФором, или их магати еаФтадвном

растворении у бензину (10°ј о), или раствором од

20 дедова наФталина, 5 делова канФора и 75 де-

лова етера; а и мастима миришљавим као: по 5

грама канФора, перувијааског балзама и сабади-

диног зејтина са вазелином и ланолином по 20

грама. Може се и прскањем цело одедо да им-

прегнира наФталином раствореним у бензину.

д) У болницама: сваки болесник мора имати

своју иостељу или кревет који се не додирује с

другим. Мора се одржавати прзмереа чистота

пода, зидова ствари у соби. (Види: Кратак Уаут

за ДезинФекцију стр. 19.); потребно је што чешће

чишћење простора vt дезинФРКција; даље чешћи

прегледи а најмање два пута недељно свих бол-

ничара и болеспнка да немају ваши. Чвм се при-

мети ваш одмах дезинФицирати постељу, окупати

или опрати бодесиика, намазата му главу са мало

живане маста или петродеумом а јако вашљивог

истрљати са субдиматом 1° О о („Кратак Упут за

ДезинФекцију“ страна 19.); дати му друго рубл>е
и по могућству и други кревет; где се може треба

целу собу окречити и опрати (дезиафицирати,

страна 19. Упута). Коса код ових болесника и

бодничара кратка да буде, апарати за дезинФеа-

цију стадно да раде.
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Стенице у креветвма и зидовима убијати сме-

гаом чистог карбола и терпентина и сирћетне есен-

ције или само једвог од њих; вли смешом кар-

бола и спиритуса на равне делове, иомоћу шпри-

ца ; пукотгне у дувароввма испувити смешом тер-

пентина
1

3 .
кеког (црног) сапува

2 '
3 (не може

да се прекречује јер остају мрље ва дувгру), или

напунити их гипсом или малтером коме је додат

небојен сублвмат, вли већи места где су саенвце

пламевом из ламве и дуваљком. Око сваке вуко-

тине валазе се мрке тачке од измета стевичаог,

по чему се вајлакше позваје где су.
Читаве кревете двзивФиковати у коморама за

дезинФекцију с варом импровизоваввм помоћу ма

каквог варног мотора, локомобвле и т. д. и ко-

море од дрвета, зидане ит. д. Т?ква комора треба

да буде код сваке пегавачке болввце. У креве-

тима убија се гад вламеном вз ламве и дуваљаом

иди држањем кревета десетак мввута у кључалој

води (казаау) или шприцањем у пукотине смешом

чистог карбола, лизола, креолива са шпиртом ва

равве делове,

Да се ве би послуга и враље заражаваде

прљавим и заражевим рубљем, оно се потава и

држи у дезинФевдиоаим течаостима 24 часа (у

раствору карбола 35 од сто, лизола и лизоФорма

5 од сто, субдимата 1°
00 , креодина 5 од сто,

Формадина 3 од сто.



Да се рубље не би увавсљвввло од враља, по-

слуге и т. д. вајбоље је држати га у ормаввш,

савдудвма и у опште малвм затворевим вросто-

рвма, пошто се вопрска бензвном вли још боље

њвме и раствореввм ваФталввом (10 од сто) иди

Формалином; поред тога држати још унутра чв-

нвју са бензвном вли Формаливом, вдв, метати

ваФталин, взмеђу рубља. Чисто рубље држатв у

одвојеном вростору од прљавог.

ђ) Избегавати сваки додвр са другвма а на-

рочвто са сумњвввм лвдвма, те према томе взбе-

гавати нагомалавања као; вафане, скувове, гостио-

вице, бвоскопе, позорвшта, болнвде втд. Пазвти

да се горње одело ве додврује са туђвм оделом.

Чешће се пресвлачвти; где је то немогућво чешће

дезинФидиратирубље, авначе одмахчвмнамЕливаш.

Где је човек првнуђен путоватв, баввти се у

хотелу, онда се треба освгурати лвчно т.ј. по-

стати вашвма одвратан на тај начвн, што треба
као што је речено, носити мврвшљаве предмете

са собом (ушомор), посути место наФталином или

га још боље попрскати бензином у коме је наФ-

талвн; одело се може такође попрсктти бевзином

са наФталином, а рубље попрашвти са прашком

од бува. Не мењати место!

е) Не заборавити да се ваши и гњиде могу

преносити на даљину и домоћу рубља, одеда,
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крзва, телећака итд. и ту могу дуго живети. С

тога рЈбље, одело и телећаке итд. дезинФицирати

пре него што се шаље, или га држати у затво-

реном простору за неколико (по 3) дана лети

а зими и до седам дана са бевзином и ваФтали-

ном, Формалином итд., док се све гњиде не из-

легу (као код д); код крзна само се врши уби-

јање са бензином, Формалином, наФталином.

ж) Од лешева се послуга лако заражује; ако

је сумња ва пегавац, умрлога завити одмах у чар-

шав натопљен сублиматом 1 на 1000 или раство-

ром карбола, лизола, лизоФорма, креолина итд.

5 од сто; лешеви да се превосе у колима обло-

жевим блбхом, у којима треба да је доста креч-

ног млека или и вегашеног креча; лешине пре-

восити и спуштата у раку помоћу кука; послуга

треба да има огртаче и кецеље као и дезивфек-

тори, које се одмах аа лицу места по свршеном

послу дезинфикују, импровизовавим покретвим апа-

ратом или се држе у раствору дезивФекв,ионом

24 часа. Л,ешеве сахрањивати што пре иди их

сагоревати.

VIII. Како се избегава повратна грозница.

Пошто се повратна грознвца (повратви ти-

фус, повратнида) вреноси поглавихо вашима и у



опште инсектима (гадом) то све, што је речено

о мерама за сузбијање пегавда, вреди и за по-

вратну грозницу, само је она нешто мање опасна.

Бр. 639.

17. априла 1915. год. Комисија

Крагујевад. за сузбијање заразе

при Врх. Командп.
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