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M ik s i ^ e u A ^ o / a u J m parannus sanatoriumeissa
epäonnistuu?
K euhkotautia. sanotaan täydellä
syyllä köyhälistön taudiksi. Se etsii
enim m ät u h rin sa niiden ihm isien Jou
kosta, Jotka kapitalistinen tuotanto
tapa on p akottan ut palkkatyöläisinä
m yym ään työvoim ansa kapitalistisilla
työm arkkinoilla ja tuom innut ole
m aan ja eläm ään kalkkien niiden lu 
kem attom ien rilstäm lsm uotojen alai
sena, joilla kapitalism i listiä pää
om aansa.
T äällä Yhdysvalloissa. Jossa kap ita
listin"! lipsu' *-u kohdannut vain vä
hem m än todellista vastusta köyhälis
töön syöstyjen taholla, on keuhkotau
ti lisääntynyt huim aavin askelin.
Tilasto kertoo meille vuoden 1913
vieneen h autaan 93.421 Ihmisolentoa,
jotka keuhkotauti saattoi päiviltä pois.
Mikä hirvittävä num ero yhden ainoan
taudin aiheuttam a. Todellisuudessa
keuhkotautiin kuolleisuus on vielä
paljon suurem pi. M iljoonat työläiset
sairastavat tä tä tautia.
Sana lorin m -järjestelm ä.
Y hteiskunnan tah o lta on ryhdytty
keuhkotaudin vastustus- Ja p a ra n ta
m istoim enpiteisiin etupäässä niin k u t
sutun "SaniLtorium”-järjestelm än avul
la. M ikä on sana torui m Järjestelm ä?
Kun varaton työläinen, joka sairastaa
keuhkotautia, kysyy lääk äriltä: m iten
hän olisi parannettavissa, neuvoo tä 
mä h än tä pyrkim ään sanatorium iin.
Joka laitos un niin rakennettu, että
siellä sairas tap aa kaikki parantuin Isedellytykset. Siellä on sopiva ruoka,
puhdas ilm a, riittäv ä t tilat, säännölli
nen ja rauhallinen lepo, kurkk u- ja
keuhko-spesialistit, sairaan hoitajat Ja
palvelijat ym. m ukavuudet. Lyhyesti:
sanatorlum ijärjestelm ä on sairaalajärjestelm ä, jossa tuberkuloosia yrite
tään p aran taa ilm an lääkkeitä, tai
kuitenkin käytetään parannu k se ssa
niitä m ahdollisim m an vähän.
Tällaisia sanatorium eja sen jälkeen
kun noin kaksikym m entä vuotta sitte
ensim äinen sellainen perustettiin H ul
lu ikUin, M assachusettsin valtiossa.
•ivat useim m at valtiot alueelleen raken
uuttaneet. M assasta löydäm m e ny
kyään viisi "state” eli valtion sanatorium ia. Ja sairaiden hoitoon niissä

uh raa valtio vuosittain suuria sum 
mia.
.Siinatori n in-järjestelm ällä el kyetu lo[lellam aan keuhkotautia.
V aikka sanatorium lt ovat tehneet
uuraastl työtä sairaiden p aran tam i
seksi. niin pysyy tosiasiana, että m i
tätön prosentti niiden käsittelem istä
sairaista on tullut parannetuksi, ja
nekin — tilapäisesti. Edelleen pysyy
totena se, että keuhkotauti tän ään u h 
kaa ihm iseläm ää enem m än kuin en
nen siksi, että se todellisuudessa on
lisääntynyt. Tällä hetkellä tuhannet
varattom at työläiset M assan valtiossa
ovat pyrki massi! hakem uksineen sanatorium eihin ja he saavat odottaa
puolivuosi- ja vuosikaupalla tilan a u 
keam ista niissä heille. Sellainen on
asem a. Joka ei suinkaan puhu tuber
kuloosin vähenem isen puolesta.
M utta varsinainen kysym yshän on
sairasparannuksen epäonnistum inen
sanalorlu m ity öl lä.
Miksi se työ ei k anna runsaam pia
hedelm iä?
A nnan tunnustetun keuhkotautiauktoritectln. M assan valtion “State
Board of tIealth ”-terveystoim iston en 
tisen terveystarkastajan ja sanato rio
in [järjestelm än suosijan, lääkäri Met
rin ti, O verlockln puhua.
Hiin hiljattain “W orcesler TeleKram" lehdessä hyökkäsi M assan val
tion terveyslautakunnan kim ppuun.
Hän todistaa, e ttä sairaat, jo tk a ensi
k erran sanatorium ien llhotusjärjestelm ällä välillisesti parannetaan ja
valtio u h raa siihen touhuun m iljoon
aan, joutuvat sam at sairaat hetken
päästä uudelleen sanatorium eihin ja
taas Joutuu valtio uhraam aan toisen
m iljonan. Jäljennän erään kohdan sa 
nasta sanaan hänen kfrjotuksestaan:
“\Vhat 1 w unt to em phasise particularly is th a t the system of carinjr
for the cured tuhercular in M assachu
setts is ali asrog today, and th e boards
of health are absolutely on the wronft
track in 99 eases out of 100.”
Siinä puhuu meille asiantuntija, lau
suen valtiom m e terveystoim iston tuliereuluusin parannuspuuhassa olevan
kokonaan v äärällä tiellä 99:ssä ta 
pauksesta sadasta. M eidän tulee pi-
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liiä mielessä, e ttä sam ainen terveystoim isto on järjestän y t sanatorium ien
parannustavat ja valvoo sitä. K äsit
telen tä tä kysym ystä keuhkotautisanatorium issa ja hospitaalissa asunee
na, ja m inun täytyy sanoa, että se m i
tä tri Overlock lausuu, ei ole p aik at
tavissa.
Se, m itä sairas saa heti näihin lai
toksiin tu ltu aan havaita, el ole ensin
kään sitä, m itä hänet sinne lähettänyt
lääkäri on laverrellut olevan, Ne m u
kavuudet ovat vain niissä sairaalois
sa, Joissa v arak k aat itseään korkeata
m aksua vastaan parantelevat. Sen
"sopivan ruuan" kanssa e n s ik s ik in on
laita siten, e ttä sairaalla ei ote m ah
dollisuutta ruuan valintaan. Hänelle
syötetään sitä m itä on satuttu laitta
maan. Sanat orin m eissä pidetään pe
rin arv eluttavana seikkana painon vä
häinenkin putoam inen ja siksi koete
taan voim akkaiden liharuokien avulla
sairasta lihoi tmi, välittäm ättä, josko
sairaan v atsa panee kam poihin, tai ei.
T o is e k s i : S airasta parannetaan "tuolitreadm entillii". M akaa yöt petillä, is
tu päivät tuolilla. L iikunnalle ja ru u 
m iin liikkeille ei an neta m itään arvoa.
K olm anneksi. K auhallinen yölepo.
Niin v älttäm ätö n tä kuin se olisikin,
sitä ei sa n at orl u m eissä ole. Sairaat
m akaavat suurissa halleissa vuode toi
sen kylessä. K ym m eniä m akaa näin
sam assa hallissa ja he alituisella yskim isellään p itäv ät huolta siitä, että
toisten yölepo tulee alituiseen häi
rityksi. Siihen tulee vielä hyvin usein
lisäksi yksityisistä huoneista kuole
vien huudot. On m ahdotonta tällai
sessa konsertissa n au ttia täydellisestä
yölevosta. K aikesta tästä luonnolli
sesti seuraa herm oston pilaantum inen.
Sairas tulee kärsim ättöm äksi, toivot
tom aksi Ja ärtyiseksi, Onkohan niissä
sanatoriu meissä. Joissa varakkaat
keuhkojaan parantelevat läheisim m än
sairaan vuode kolm en jalan päässä
luisesta? T uskin vaan.
N eljänneksi: Ne kurkk u- ja keuhkospecialistit. Sen kanssa on siten, että
sairas tark astetaan — naputtam alla
sorm illa rintaan ja selkään Ja kuulotorvella kuunnellaan kerran kahdes
sa kuukaudessa. V äliaikana saat heil
tä kuulla päivittäin: "Haw do you
feel?" ja “fine day”.
Nykyisellä sanatorium oidolla pyri
tään ‘‘hiillyt läm ään ” sairaan keuh
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koissa olevat rlkkeim et paikat. Liha
ja kalkkipitoisilla ruullla ajetaan tätä
tark otusta takoa.
T audin ensiasteella olevaan nähden
siinä usein onnistutaan ajan kanssa.
J a niin lasketaan täm ä keuhkot Iditlyteity ja lihavaksi kuin härkä liho
tettu, ulos sanatorium fsta. H än pa
laa entiseen työhönsä, jonka taas het
ken kulu ttu a täytyy Jättää, siksi että
hiilly tetyt p aik at keuhkoissa ovat
auvenneet. Tauti, jonka syitä e! oltu
poistettu, palaa uudelleen. J a toisen
kerran sairastum inen m erkitsee, että
potilaasta tulee toisessa tapauksessa
pitkäaikainen sanatorium in avuton
asukas. Toisessa tapauksessa se m er
kitsee pikaista kuolem aa. V ain h a r
vat tervehtyvät.
Näistä ynnä m uista syistä parannus
työ sanatoriuineissa epäonnistuu.
Ixiuis Kulille lausuu: Tautien p a 
rantam inen on alettava vatsaelim istön
parantam isella ensiksi. Täm ä käsitys
pitää tässäkin asiassa paikkansa. Se
ei kuitenkaan ole m eidän nykyisillä
sanatorium i paran ta ji 11a johtavana.
H eidän oppinsa on: vatsaelim istön
epänorm aalit! la johtuu sairaudesta
keuhkoissa. K euhkot ovat ensin pa
rannettavat, sen jälkeen palautuu vat
san terveys itsestään. T ällä p eriaat
teella on sitte sairaista värkätty te r
veitä. Ja m iltä tuloksella? Siitä ei
enää tarvitse m ainita.
Luin h iljattain kyhäelm än erään
saksalaisen parantolan parannuspuuhlsta. Siellä parannetaan tuberkuloo
sia siten, että ettsim äisenä otetaan po
tilaan vatsan vaatim ukset huomioon.
Kesäsin teetetään sairailla puutarhatyötä, karaistaan heidän elim iään jä r
kiperäisellä voim istelulla, vesi- Ja valokylvyillä, hieronnalla ym. Siellä
älytään, että vain liikunta m erkitsee
■Llii miiii!
Jos m eidän nykyisissä työläis-sanatorlum eissa otettaisiin näitä uudistuk
sia käytäntöön, niin tulokset olisivat
parem m at kuin nykyiset.
T urhaa on kuitenkin toivoa sanato
rium ien k au tta keuhkotauti kysym yk
selle lopullista ratkaisua. Sen kurjuuslätitkölhin tulee tunnoton k ap ita
lismi syiiksemiiän vielä pitkän aikaa
m iljuonakaupalla ihm isolentoja—työ
läisiä . . . V asta .‘Ositillsml ratkaisee
täm än kysymyksen.
W ilho Mäki.

