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Здравље у Србији године 1880.
- годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће
стоке Читајући свеобухватне, детаљне и прецизне годишње извештаје о целокупном
стању здравља народа и његове домаће стоке, које је као своју нарочиту дужност
начелник санитета др Владан Ђорђевић прихватио и подносио Министру
унутрашњих дела, незаобилазно се осврћемо и на стање које већ дуго влада у
данашњој Србији у свим сферама, па утолико пре можемо да сагледамо сву величину
и значај овог подухвата.
Први годишњи извештај за 1879. годину објављен је у часопису Отаџбина
1880. године, следећа три за период од 1880. до 1882. године у часопису Народно
здравље. А после 1884. године излазе само врло кратки седмодневни и десетодневни
извештаји о здрављу људи и домаће стоке у Србији, који су и иначе паралелно
објављивани са годишњим извештајима. И баш захваљујући мудрој одлуци др
Владана Ђорђевића да се ови годишњи извештаји објављују у нашој периодици, исти
су били приступачни, како онда, тако и данас широј јавности и избегли су судбину
многих важних докумената, заувек изгубљених током наше бурне историје –
оставши тако сачувани и у фонду Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»
у Београду.
Др Владан Ђорђевић у уводном делу Првог годишњег извештаја о
санитетским одношајима у држави објашњава:«Навршила се година дана од како
ми је поверена управа српског санитета, и ја сматрам за дужност да вам поднесем
што је могуће тачнију слику народнога здравља у целој држави за ту годину (1879), а
уједно да поднесем извешће о свему што је за ту годину предузимано, да би се
унапредила санитетска струка у Србији. Да би се дошло до најтачнијих и
најпоузданијих података о стању здравља у народу и на његовој домаћој стоци, ја сам
одмах, чим сам примио дужност начелника, потражио од сталног лекарског одбора
мишљење о томе: како треба да се регулишу извешћа која подносе окружни
физикуси? На основу извешћа сталног лекарског одбора, формулисано је 73 питања,
на која имају окружни физикуси да одговоре у својим годишњим рапортима. Та су
питања наштампана и разаслата свима полицијским властима.»1
Други извештај приредио је др Јован Д. Данић прикупљајући податке
окружних физикуса из свих 22 округа у Србији. Они су савесно, педантно и са
огромним ентузијазмом извештавали по свим унапред формулисаним питањима
који су се директно или посредно односили на здравље људи и стоке, не либећи се да
дају предлоге, оштре коментаре и критичке осврте на поједине проблеме у својим
окрузима.
Извештаје за 1880. годину слали су:
за Варош Београд – варошки лекар I класе др Ђорђе Клинковски
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Алексиначки округ – окружни лекар III класе др Ђорђе Димитријевић
Београдски округ - окружни лекар V класе др Лазар К. Лазаревић
Ваљевски округ - окружни лекар V класе др Љубомир Весовић
Врањски округ - окружни лекар III класе др Фрања Копша
Јагодински округ - окружни лекар IV класе др Казимир Станишевски
Књажевачки округ - окружни лекар IV класе др Јован Пелнарж
Крагујевачки округ - окружни лекар I класе др Леонард Лонткијевић
Крајишки округ - окружни лекар II класе др Патриције Черни
Крушевачки округ - окружни лекар V класе др Ђура Гаврић
Нишки округ - окружни лекар IV класе др Антоније Зајичек
Пиротски округ - окружни лекар IV класе др Јанко Сенкијевић
Подрински округ - окружни лекар IV класе др Јосиф Светић
Пожаревачки округ - окружни лекар II класе др Сава Димитријевић
Руднички округ - окружни лекар V класе др Александар Богдановић
Смедеревски округ - окружни лекар V класе др Васа Булић
Топлички округ - окружни лекар III класе др Стеван Тренчини
Ћупријски округ - окружни лекар IV класе др Ролуардо Далмијер
Ужички округ - окружни лекар IV класе Милош Таназевић
Црноречки округ - окружни лекар II класе др Стеван Мачај
Чачански округ - окружни лекар V класе др Лазар Илић
Шабачки округ - окружни лекар V класе Мијаило Спиридоновић2
«Марљиво, стално и тихо су радили да се сунчевом светлошћу осветли све оно што је
до тада мање више било у тами, мраку и незнању; да се уради оно што је
неупутношћу и недовољним размишљањем остало неурађено и непостигнуто»3 - то
је и била намера ових извештаја. Из године у годину, у појединим сферама, најчешће
у области санитетског надзора, ситуација је бивала, макар за нијансу боља.
Компаративно истраживање стања народног здравља за период 1979-1882. године у
Србији, на основу сва четири годишња извештаја објављена у Отаџбини и Народном
здрављу је у припреми.

Други годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове
домаће стоке, који је санитетско одељење Министарства унутрашњих
дела поднело г. Министру 4

Др Јован Д. Данић у уводном делу пише:
Г. Министре,
Чим је свршен посао око узакоњења санитетске реформе у Србији, и чим се
доспело да се пропишу сва упутства за вршење санитетских закона, и сва правила
која су се на основу закона имала претписати, санитетско одељење хита да изврши
још једну своју дужност, а то је, да Вам поднесе г. Министре, што је могуће тачније
извешће о целокупном стању здравља народа и његове стоке за прошлу, 1880 - ту
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годину, молећи за извињење што се због горе поменутих хитнијих и врло замашних
послова, није могло ту дужност раније извршити.
Приступајући самом извешћу, (санитетско) одељење држи да ће бити
најцелисходније ако се и овом годишњем извешћу, ради боље прегледности доста
богате грађе, даде иста подела и групирање, којег се држало у свом првом годишњем
извешћу (за 1879 - ту годину), те ће тако говорити најпре о храни нашег народа и о
њеном упливу на народно здравље, затим о јавним зградама и њиховим хигијенским
одношајима, при чему ће се нарочита обратити пажња на стање наших школа,
апсана и болница.
Тек пошто се тако изложе хигијенски одношаји у којима наш народ живи,
говориће се о болестима на људима које су се прошле године јављале, при чему ће се
нарочито говорити о заразним болестима и о неким нарочито распрострањеним
групама болести, о њиховим узроцима, о њиховом морталитету. За овим одељком
говориће се о каламљењу крављих богиња године 1880 - те и о резултатима те
хигијенске мере, па онда о судским случајевима и карактеристици појединих
повреда, о санитетској полицији, о надзору над проституцијом, над продајом отрова,
над клањем стоке ; најзад говориће о стању здравља домаће стоке у прошлој години,
о сточним заразама које су владале и колико је стоке од њих угинуло, о минералним
водама и о кретању санитетског особља у прошлој години.
Грађа за ово извешће скупљена је од окружних физикуса на основу нарочитих
питања, која су у прошлогодишњем извешћу изложена. Групирање и уређивање те
грађе у ово извешће извршио је хонорарни секретар санитетског одељења г. Др.
Јован Д. Данић
Извештај је, као што је др Данић у уводном делу већ написао,
одељака:

подељен на 10

I О храни
1. Чиме се храни наш народ
У опште наш народ махом се храни биљном храном. Већином количина хране
коју узима наш народ не стоји ни у каквој сугласици са трошењем материје у
организму при телесним напрезањима...Не може се одрећи да начин храњења
народа зависи много од тога каква је година...Несрећно убеђење да се ни један
пост не сме ни по коју цену премрсити, увеличава знатно жалосну исхрану
нашег народа.
Тако физикус пиротски вели да се народ тога округа храни махом биљном
храном, месо се једе само у оно време у које не падају никакви постови, па и у
то време га једе само непуна половина становништва... у подринском округу
једе народ воће преко сваке мере. За кртолу слабо маре... у извештајима
физикуса ваљевског и топличког налазимо да се помиње у биљној храни и
сочиво, што није случај у других округа....
Др Јован Данић у закључку овог поглавља наводи:
Дакле у свим вестима окружних физикуса чује се стара песма : храна је
већином биљна, инаниција од поста, несугласност између хране и рада. Узрок
оваковој, доста рђавој исхрани не може се никако објаснити, или само у
изузетним случајевима немаштином, као што су то вољни многи од
«поборника народа» да учине. Главна мана састоји се у томе што наш народ
није нимало обавештен о непроменљивим природним законима да је удесна
храна једини услов трајашног здравља и живота. Кад би свећеници мало више
обавештавали свет како треба храну према добу године и према својим
телесним напорима удесити а мало мање терали да мученички пости све
обележене дане, онда би здравље народно стајало много боље.
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2. Какво се месо највише троши, говеђе, свињско, јагњеће или
јареће?
Говеђина троши се једино у варошима, по селима једе свет највише овчетину и
јагњетину. Свињећина троши се и по селима као и у вароши.
3. У које се доба године троши највише говеђине итд.?
Физикус управе вароши Београда каже: Говеђина се трошила највише у јесен,
свињско месо зими, јагњеће и овчије у пролеће и лето.
Занимљив је одговор смедеревског физикуса: Смедерево, као главна тачка за
извоз свиња, троши доста свињског меса. Свињарски трговци, вични сами
одвајању бобичавих свиња, хтедоше своје болесне свиње на пијаци
протуривати, услед чега је начелство наредило строг преглед и живих свиња и
меса под строгом казном продавања бобичавог меса.
4. Има ли случајева пантљичаре? Ако има, која је, и од кога се
меса добија?
Може се рећи да сразмерно има доста пантљичаре у Србији. Има само 5 округа
у којима лекари нису имали такве случајеве (Београдски, Ваљевски,
Пожаревачки, Врањски и Топлички). Али у вароши Београду има пријављених
11 случајева, у Пироту 2, у Књажевцу 2... највише Т. solium
5. Има ли случајева, да су се људи, хранећи се болесним месом
разболели од какве болести?
Осим пантљичаре има још много сваковрсних болести које може човек добити
једући болесно или покварено месо. Но на срећу у Србији су ови случајеви
реткост, јер наш народ кад хоће да једе месо – што не чини често – он га једе
добро и непокварено.... Иначе није било ни у једном округу случајева
разбољевања од храњења са болесним месом животињским.
6. Да ли се више троши пшенично брашно или кукурузно, или
друго које?
Опште је позната истина да се наш свет храни по варошима више са
пшеничним брашном а на селу са кукурузним – пројом.
7. Има ли пелагре?
Само су у крушевачком округу била 2 случаја услед употребе рђавог
кукурузног брашна... Иначе није се појављивала пелагра ни у једном округу.
8. Каквом се водом служе?
...наш народ се највише служи изворском водом, па бунарском, па тек онда
речном. У равницама скоро су свуда бунари...Ко зна да је питање о здравој
води једно од кардиналних захтева јавне хигијене, тај не може никако појмити
како поједине општине разумевају своју дужност, кад – као што видимо из
већине извештаја, а нарочито код београдске општине – ни најмању бригу не
воде да њини становници добијају добру и здраву воду, коју природа тако
обилато свуда пружа људскоме роду.
9. Појављују ли се болести услед рђаве воде?
Уопште може се рећи да у нашем народу не игра вода велику улогу у
етиологији разбољевања. Изузетак праве окрузи шабачки и нишки и варош
Београд.
10. Која се алкохолска пића највише троше?
Све што је казано лане у овом обзиру вреди и за ову годину (у извештају за год.
1879 стоји: по варошима се скоро подједнако троши вино, пиво и ракија, докле
по селима не пију много вина ни онде где имају винограда, него вино чувају за
шпекулацију и трговину а пију ракију, махом меку шљивовицу...)
11. Да ли су услед алкохолских пића неке болести чешће и које?
Може се рећи да је узрок извесним болестима што долазе од алкохолских пића
већином ракија а врло ретко вино. Најобичније су болести што од
прекомерног пића долазе пијаничко лудило (Delirium potatorium s. tremens) и
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неке болести јетре (Cirrhosis hepatis)...Многи физикусу помињу да се од
прекомерног пића често појављују разне болести органа за варење...
Крушевачки окружни лекар вели : Колико сам пута својим очима гледао да
матере деци од 3-4 године дају ракију да пију а на моје прекоре добијао од
мајке одговор: шта да му радим кад плаче, а од оца: знаш господине,
женскадија као женскадија, не зна шта ради, а ми људи слабо имамо времена
да то пазимо...
12. Да ли се пиће алкохолско квари и чиме?
Уопште се може рећи да се алкохолоско пиће слабо квари по Србији осим може
бити у Београду...
II О јавним зградама
А. Школе
1. Да ли школе одговарају општим хигијенским прописима?
Сви окружни физикуси скоро унисоно веле да школе не одговарају
хигијенским прописима, или да негде одговарају (а и тамо не потпуно), а
негде су сасвим против свију здравствених правила. Ћупријски физикус у свом
опширном одговору између осталог каже: једну кућу, школу, касарну можемо
сасвим сравнити са човечијим оделом, капутом тако као што одело појединог
човека, тако исто и једна кућа има задаћу да нас чува од дејства шкодљивих
спољних утицаја; стога мора одело или кућа тако прављено или саграђена
бити да не препречује измену ваздуха, извесних гасова, органских и
неорганских материја, која је нужна за одржавање човечијег здравља; тако
исто као што одело регулише дејство ваздушног кретања, топлоту, влагу, итд.
потребно је да ово исто и једна кућа сачињава, и како није свеједно од каквог је
штофа један капут направљен, тако исто и није свеједно од каквог је
материјала једна кућа направљена, стога материјал за једну кућу и школу мора
бити такав да не пропушта ваздух, да лако не привлачи влагу и да може
задржавати топлоту.....
2. Има ли баште око школа?
Кад се у престоници за тај луксуз не зна није чудо што се по унутрашњости
Србије нигде скоро нема засађених градина или башта око школских зграда.
Крагујевачки окружни лекар вели: код сваке основне школе има шљивара, али
у њима нема нимало ладовине а камоли шта друго. Уопште општинске власти
мало на то полажу. Још 1878. ја сам писао овдашњем начелству да у
крагујевачкој женској школи општина даје шљивар под закуп да пасу коњи
краве а деца у часу одмора играју се у тескобној авлији или траже ладовину ;
том приликом разложио сам како је то шкодљиво по морал и дечије
здравље...Општински суд уместо да ми заблагодари, одговорио је начелству
врло кратко да је моја достава неистинита...
3. Јесу ли слушаонице довољно велике према броју ђака?
Већином су слушаонице недовољне да приме уписан број ђака
4. Јесу ли собе у којима ђаци спавају суве, видне и простране?
Собе у којима ђаци преноћивају добре су и одговарају хигијенским условима у
округу пожаревачком, рудничком, подринском и јагодинском само што у
последњем неће нико да спава.
...у београдском округу су те собе махом неугодне, у пиротском опет све су
скоро мрачне, влажне или сразмерно мале према броју ђака који у њима
станује...такође не ваљају собе у шабачком округу...крушевачки округ нема ни
једне собе у којима ђаци преноћивају у школама...
5. Како се хране ђаци, који у школама станују?
Нема ниједног округа у Србији у коме би се ђаци добро хранили у оним
школама у којима станују...
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6. Како се школе зими греју?
...пећи не одговарају хигијенским прописима, али се школе добро греју...
7. Какве су скамије, одговарају ли хигијенском пропису?
Др Јован Данић пише: ...када прегледамо извешћа окружних лекара мало
ћемо наћи школа у Србији у којима скамије одговарају хигијенским
прописима...
8. Добијају ли деца искривљену кичму?
Доиста се може сматрати као големо чудо да, поред тако несретно саграђених
скамија, искривљених кичми нема много код деце. Само по где веле окружни
лекари да су приметили, као нпр. ћупријски и смедеревски који рачуна
тројицу младића који су због искривљење кичме ослобођени од службе у
стајаћој војсци...
9. Постају ли кратковиди и зашто?
Кад се узме у рачун да светлост у већини школа не долази у довољној мери ,
исто је тако чудновато како мало има случајева кратковидости код ђака.
Већина окружних лекара одговара да није било таквих случајева, за Београд
варошки лекар одговара »да нема казиустике, да су деца у школи кратковида
постала»
10. Је ли у којој школи било какве редње?
Мало се може школа у Србији набројати, у којима није било никаквих редњи
код мале деце – у пиротском и рудничком округу велики кашаљ, у крајинском,
јагодинском и београдском мале богиње, у нишком округу преко лета су
школе неко време биле затворене због шарлаха, у алексиначком округу
заушњаци...
11. Разбољевају ли се чешће од скрофулозе и туберкулозе?
Изгледа као да ове две несретне болести нису тако често заметнуле клицу у
школској младежи. Често се виђају поменуте слабости код ђака ћупријских
школа...шкрофулоза је јако распрострањена у ужичких ђака, међутим
туберкулоза није примећена...
Б. Апсане
12. Какве су апсане? Јесу ли суве, видне и чисте?
Готово се не може навести ни једна од апсана која би одговарала прописима
које изискује хигијена...
13. Како се ране апсеници?
...у Ћуприји добијају у државним апсанама хлеб и воду, док се по сеоским деси
да по читав дан а и више, остану и без хлеба и воде, док им од куће њихова
фамилија храну не донесе...
14. Разбољевају ли се апсеници често и од какве болести?
Крагујевачки физикус вели: «према томе како су апсане рђаве, опет је здравље
код апсеника повољно»
15.Је ли било каквих редња по апсанама?
Од прилепчивих болести појавила се 1880. у Крагујевцу срдобоља, о којој
окружни лекар вели: «била је код апсеника због тескобе и рђавог ваздуха, јер
су лежали један поред другога не имајући ни ваздуха ни светлости. Срећом
такво гомилање трајало је само 3 месеца»
В. Механе
16. Држе ли се механе чисто?
У Бограду се доста чисто држе механе и гостионице само што по авлијама има
много ђубрета... у Ваљеву су чисте механе, у Зајечару полиција обраћа велику
пажњу на механску чистоћу...у Ужицу су механе у вароши чисте али по селима
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напротив сасвим су мурдарске...никако се чисто не држе механе у окрузима
нишком и пиротском...
Г. Болнице
17. Има ли болнице? Како је уређена?
У Пожаревцу имају две болнице – једна окружна, а друга осуђеничка при
апсанском заводу, у Г. Милановцу има окружна болница, у Ћуприји само војена
болница, у Неготину је за сада болница у добром стању, али се број болесника
умножава, а сви војници тога гарнизона лече се у грађанској болници. Јагодина има
окружну болницу, шабачка окружна болница прилично је уредна, у Алексинцу
постоји болница са само 30 кревета, физикус смедеревски вели: «окружна болница
има две најглавније мане – скученост простора и канал у авлији из кога се смрад
разилази ако се сваки дан у њега не сипа галица» ...крушевачки физикус вели: «у
овом округу има једна окружна болница која је удешена за 30, а по нужди и за 40
кревета болесничких»...за београдску болницу вели варошки физикус: «с поносом се
може рећи да се ова болница у хигијенском погледу може упоредити са првим
европским болницама»....чачанска се болница све више и више унапређује, за
ваљевску болницу окружни лекар пише: «зграда која је под закуп узета врло је
неугодна и једва се могу сместити до 20 болесника... крагујевачки физикус вели: «у
Крагујевцу има свега 3 болнице – окружна у којој се у нужди могу сместити 60
кревета, али по правилу не би се могло сместити више од 30, војена болница 60-100
болесника и робијашка за 18-25 болесника»
III О болестима на људима
1. Каквих је болести у овој години највише било, и у које доба
године?
...зими је највише било катара и запаљења органа за дисање, а лети највише
катара и запаљења органа за варење, поред поступне грознице која обично лети
подолази у многим крајевима Србије...али никако није могуће ухватити тачан рачун
колико је свега боловало нити изнети податке о свима болестима што су се минуле
године појављивале, јер с једне стране народ још се слабо обраћа лекару за помоћ, а с
друге стране прегледање мртваца још није заведено у целој Србији...
2. Колико је било смртних случајева и од којих болести?
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3. Од чега се најчешће умире?
...у београдско округу кад се изузму контагиозне болести највише се умире од
пневмоније...у Шапцу највише се умире од туберкулозе, затим пневмоније,
запаљења мозга у деце, у подринском округу од тифуса и запаљења плућа, у
нишком округу од скерлета, гастроентеритиса, па онда јектике, у крушевачком
округу од пневмоније, а деца тамо умиру највише од катара у цревима, што је
последица поступне грознице, књажевачки физикус одговара – зими се
највише умире од запаљења плућа и гушобоље, у црноречком од запаљења
плућа, у крагујевачком код одраслих исто а деца од шарлаха, и у чачанском
округу запаљење плућа долази на првом месту а после њега јектика и
врућица...
4. Има ли где шкрофулозе?
...може се рећи да је сразмерно мало има по Србији, а смедеревски физикус
вели: шкрофулоза је само у вароши јако распрострта и поникла је из кућа
ниских, мрачних и влажних и из оскудне хране. Узрок је осим тога сифилис,
ову болест лече више бабе и бербери но лекари па сасвим наопако и површно...
5. Је ли распрострта туберкулоза и у којим местима?
...варош Београд стоји на челу оних вароши гди је туберкулоза распрострањена
и то већином у радничких класа... у ужичком округу тбц је доста јако раширена и
коси нарочито младе женскиње чему је узрок веома рђава храна и дуго дојење,
појединих случајева има у округу рудничком а у ћупријском има је по варошима а
ретко по селима, тбц има по целом крушевачком округу а у књажевачком изгледа
да се распростире само наслеђем јер је ограничена само на неке породице...
6. Где има шуге и осталих кожних болести?
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...у шабачком округу има је доста и то нарочито у Мачви, има шуге и у нишком
округу али је нико не лечи, доста има шуге у срезу посавском...београдски
окружни лекар није нашао међу 800 рекрута ниједног шугавог...
7. Да ли се венерија шири и по селима? (Blenorhoea et ulcus specificum
molte s. induratum)
У београдском округу има венерије само код трговчића и механџија и то понегде,
иначе у народу нема, јако се шири венерија у ћупријском округу и то нарочито у
селима у којима је влашки елемент, у самој вароши Чачку има је доста али се људи
слабо лече већ прикривају своју срамоту...
8. Има ли много сифилиса (френге) и је ли где ендемичан?
Када прегледамо извешћа окружних физикуса мораћемо признати да га у српском
народу има прилично и да је услов његовом раширењу тај што се свет слабо лечи
а нарочито што се код ове болести најрадије поверава шарлатанима, бабама
итд...позната је ствар да ендемичног сифилиса има у књажевачком округу и то
нарочито у срезу сврљишком, у црноречком округу такође, много и сувише има
сифилиса у округу алексиначком...
9. Је ли било у коме месецу инфекционих болести : тифуса, вариоле,
шарлаха, дифтерије, дизентерије итд. и колико?
Може се рећи да је било у Србији у свима месецима сваковрсних инфекциозних
болести, а нарочито морбила, дизентерије, тифуса, дифтерије, највећи контигенат
разбољевања показују деца испод 10 година јер су највећма биле раширене оне
заразе које се називају дечјим болестима.

Таблица коју је саставио и послао смедеревски физикус
10. Колико је умрло од инфекционих болести? 11. Шта може бити
узрок овим болестима?
У београдском округу умрло је око 30 лица , у пиротском 22, у пожаревачком 75.
шабачки физикус зна само зна за 8 случајева...
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12. Има ли ендемичне наступне грознице (маларије) и у ком је месецу
најјача?
...види се из извешћа да наступна грозница влада у целој Србији ендемично и да,
осим подринског округа у коме лекар окружни вели да није била ендемична,
већином јула и августа спопада људе...
13. Под каквим се облицима јавља наступна грозница?
Најчешће се појављује F. quotidiana и tertiana
14. Има ли услед наступне грознице великих слезининих тумора и
кахексије?
...како у београдском, тако има доста тумора слезине и кахексије у окрузима
пиротском, ћуприском, смедеревском, подринском, књажевачком и у вароши
Београду...
15. Је ли било скорбута, када и где?
Уопште се може рећи да скорбут ретка болест у Србији...овако објашњава црноречки
физикус зашто га нема: народ овог округа живи махом на слободном ваздуху, храна
мада није по каквоћи одлична није кварна ...кисела се јела једу , није рад
изнуравајући у затвореном поквареном ваздуху па нема условљавајућих узрока
развића скорбута
16. Јавља ли се чешће код деце Meningitis tuberkuloѕa и у које доба
године?
...ретко се појављује у нашој земљи...свега је било два случаја у пожаревачком округу,
а и у рудничком било је појединих случајева...
17. Има ли гушавих и у коме крају? Шта се мисли да је узрок болести?
Ендемичне гушавости има нарочито у Мајданпеку. Као узрок окривљује физикус
положај места...
18. Је ли било самоубијстава, колико и каквих?
Ове године забележили су окружни лекари 54 случаја самоубијства
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19. Је ли било и колико смрти услед несретног каквог случаја?
Ове године био је 101 несрећни случај
20. Колико и каквих случајева душевних болести?

IV О каламљењу богиња
1. Је ли у овој години сваки округ каламљен?
Стога што није било окружног лекара није се ваљевски округ цео каламио...у
црноречком само нису два села каламљена, цео нишки округ осим среза
власотиначког каламљен је прошле године, од 6 ужичких срезова каламљена су
4...
2. Колико је свега деце каламљено?
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3. Је ли се и колико ревакцинисало?
Још иде веома трљаво са ревакцинацијом у Србији...свега 126 (прошле године
107)
4. Је ли примећено да се каламљењем инфицирао ко сифилисом,
шкрофулозом, итд.?
Значајно је да ниједан од окружних физикуса није приметио да је се при каламљењу
са рђавом (инфицираном) лимфом, пренео сифилис итд. с једног детета на друго.
5. Да ли је једна вакцина довољна за заштиту од богиња?
Мњења окружних лекара веома се разликују, а тако се исто разилазе мњења за
колико година може вакцина да даје сигурну заштиту...
6. Да ли каламљени слабије болују од богиња?
Већина окр. физикуса слаже се у томе да уопште далеко мање болују од великих
богиња они који су каламљени или ако се деси да се разболу онда их много лакше
преболу...
V О судским случајевима
1. Колико је тешких, а колико лаких повреда било прошле године?
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2. Каквим се оруђем повреде најчешће наносе?
...у округу ћупријском код Влаха најчешће су повреде тупим оруђем, а код Срба
оштрим и пушком...
3. Колико је било судских секција и каквих?

VI О санитетској полицији
1. Води ли се надзор над проституцијом?
Према извештају чачанског физикуса «не води се надзор над проституцијом или
тек које како. И оне женске које се прегледају то су само меанске званичне
проститутке. Код нас се проституција увукла у ћор – буџаке или под фирмом
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приватне куће и заштитом назови рођака, па безбрижније и опасније расађује
своје отровно семе». И у осталим српским окрузима слична је ситуација са тајном
проституцијом. Проблем у Нишу је утолико већи јер овде (поред Београда)
највише има путника и странаца, туда пролазе главни друмови и има много
војске у гарнизону. У ужичком крају нема јавних кућа, те је немогуће вршити
надзор проституције. Овде се примењује по кафанама стари метод протеривања.
У Зајечару и Ваљеву се редовно сваког петка јавне женске прегледају, у
противном начелство узима на одговор газду код кога се оне находе; тако се исто
сваке недеље редовно прегледају и батеријски војници. У Крушевцу је у
последњих два месеца, од када се почео вршити надзор, од 9 прегледаних
девојака 8 било заражено. Општински лекар у Шапцу води надзор над јавним
женскињама, али тај је «млитав и недовољан». У Београду се прегледају само оне
женске које се нађу у скитњи. Од 45 њих 22 су биле венеријом заражене, док се у
београдском округу, као и у пиротском надзор не врши. У подрињском округу
нема јавних женскиња.
2. Врши ли се наредба о продаји отрова и којих отрова има највише
у дућанима?
Упркос надзору над продајом отрова претходне године, и ове 1880. нађено је
доста разног отрова који се продаје по дућанима широм Србије. Они се користе
највише у козметичке и индустријске сврхе, а и надрилекари их за кађење
употребљавају. Чачански физикус упозорава на саму процедуру по којој се
«надзор мора предложити, па код начелника тај акт стоји на асталу по неколико
дана, практикант га заведе онда у делотворни протокол и у општинском суду
издржи сазнају и сваки корак власти осујете. Онда озбиљан човек зар да се не
одаје илузијама; испуни се формалност и затварају очи пред оним што се тражи
само да се не нађе.» У ужичком округу се препарати од живе највише користе, у
Књажевцу опијум, у осталим окрузима ћезап, плави камен, арсеник, цинобер,
алоја, кинин, Хофманове капљице, сараџика и сичан, оловни шећер, рибља трава
и сумпорна киселина. У Крушевцу највише мишомор, сублимат, каломела, а од
лекова по крушевачким дућанима могу се наћи неке пилуле за чишћење и
капљице за стомак, неке воде за трљање и испирање гуше, које се «по добре
новце сељацима продају». Када се случајно при продаји лекова продавац ухвати,
одговара да их је у Београду купио, па кад београдским трговцима није
забрањена продаја, зашто да се њему брани. Ужички физикус се нада да ће
ситуација бити боља онда када се отворе апотеке по градовима у Србији, те ће
бити и мања потреба да се отрови набављају у бакалницама.
3. Врши ли се преглед над клањем стоке?
Скоро у свим окрузима (са изузетком шабачког, пиротског, ћупријског и
београдског округа) врши се неки преглед и пази се на то да се рђаво месо не
продаје свету, али примећено је, с друге стране да се наш народ већином не грози
ни мало од грумуљичавог меса. У Нишу се не врши надзор пошто општина неће
ниједном лекару да даје хонорар за тај преглед. У Београду се преглед врши
тачно и сваки дан, и не прегледа се само жива, већ и заклана стока. У
књажевачком округу ову дужност врши апотекар, јер је један једини окружни
лекар стално на терену. У Јагодинском крају прегледана је и сва слана риба, а
«наређено је да се од новембра свињско месо не сме продавати док се лекарски
не прегледа, а да купци имају уверења да је месо прегледано и здраво, сваки
продавац мора изнети на јавно место уз месо и лекарско уверење, да је доиста тај
брав лекарски прегледан», но ова наредба се не врши!
VII О здрављу стоке
1. Је ли било какве редње у стоци, и ако је, какве и у којим
крајевима?
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У ових 12 округа није било епидемичних зараза у стоке.
Говеђа куга, која односи највише жртава ограничила се у 1880. години само на
чачански и ужички округ и одмах је угушена. Ова болест заостала је од 1879.
године и трајала је до краја јануара 1880. У Београду је било само неколико
случајева антракса на кравама, богиња на овцама у пиротском крају, у
подрињском крају срдобоље на говедима и кравама, у селу Брњцу грозница на
свињама и један пас побеснео је у Великој Дренови у истом округу.
Све појединачни случајеви, без великих последица.
2. Колико је стоке и какве угинуло од болести?
Од говеђе куге у чачанском округу угинуло је само 6, а у ужичком 5 говеда. У
црноречком свега десетак од шуге, запаљења плућа и црева. Од богиња које су
бесниле по овцама у пиротском округу липсало је 19 брава, од срдобоње у
подрињском округу угинуло је 22 грла, а од отровне мушице 4 коња, 7 говеди, 3
свиње и 1 овца. Од непознате болести угинуле су две краве и два вола.
Из свега поменутог види се да је прошле године здравље стоке било прилично
добро, изузев неколико спорадичних случајева, да епидемија скоро да није ни
било, али се не може прећутати да је разлог многим случајевима угинућа говеда
рђава исхрана и нега.
VIII О минералним водама
1. Има ли минералних вода и каквих?
Србија је доста богата минералним водама и изузимајући само осам округа
(топлички, ваљевски, књажевачки, шабачки, крајински, пожаревачки, пиротски
и београдски) у свим осталим има по једна или више вода, које болесници
посећују.
У чачанском округу, у подножју планине Овчар извире топла вода од 30-35C –
акротерма. Крагујевачки округ има ладну, киселу минералну воду у Буковику код
Аранђеловца. Од прилике на сахат од Ниша, близу друма Ниш – Пирот, налази
се индиферентна терма, топла 30 R – извор је јак и за све једнак. Уређење
купатила и осталих зграда примитивно је, а околина има једну велику ману што
је гола, без дрвета. Две минералне воде су у ужичком округу: Кисељак у
Приликама и Биоштанска бања у Биосци. Прва је кисела и има доста угљено –
киселог гаса и угљено – киселог гвожђа у себи. Како су путеви до те киселе воде
добри, а околина врло лепа Кисељак заслужује више пажње но што му се до сада
указивала. Биоштанска бања је топла сумпорна вода, али није никако ухваћена и
често ишчезне. У црноречном округу позната је индиферентна терма
Брестовачка бања, а у крушевачком има 5 минералних вода: рибарска, врњачка,
јошањичка, док се две – Требињска и Читлучка не употребљавају, јер су
неуређене. У подрињском округу, у Ковиљачи је сумпорна минерална вода, чија
је температура таква да се здрав човек може у њој и зими купати; она никад није
нижа од 16 R. Смедеревски округ такође има један извор минералне воде, а у
јагодинском је познат извор «кисела вода» у Белој води, који садржи прилично
гвожђа. У рудничком округу има две воде : једна је сумпоровита и то у Брђанима,
а друга кисела у Смрдљиковици. Врањска бања далеко је два сахата од вароши са
две воде – једном индиферентном и другом сумпорном, обе врло топле од 70R.
Бања код Алексинца је индиферентне терма од 30 R, која је прошле године
поправљена и додате су јој још 6 каде, поред постојећа два басена и једног мањег
купатила, налик на каду.
2. Посећују ли их болесници?
Највише су посећене бање код Аранђеловца и Ниша, иако ова друга и није баш
угодна. Бању испод Овчара слабо посећује народ, јер нема никаквог басена, а и кад се
употребљује, онда је то без разлике противу свих могућих болести, врло често на
своју штету (нпр. органске мане срца, болести груди). Многи долазе на кисељак у
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Прилике, али га брзо напуштају, пошто скоро нигде нема склоништа. Ипак ову воду
радо разносе по свом окрузима, јер је пријатна за пиће. Од пет бања крушевачког
округа болесници посећују само врњачку и рибарску. Јошањичка бања је слабо
посећена, јер је температура воде врло висока и удаљена је од главних друмова, те
неприступачна због великих планина које је окружују. Смрдан - бања у Ковиљачи
веома је посећена, а и више би се долазило да има већег простора за купање, те гости
не би морали дуго чекати, што често прави неред и читаву кавгу порађа. Смедеревска
сумпорно – кисела вода не употребљава се, као ни она у рудничком округу. Посећене
су врањска и брестовачка, а у бању у јагодинском крају би се више долазило када би
била уређенија – она нема станова за болеснике, а «општина се боји да је уреди јер
сумња од кулука».
3. Од каквих болести помажу?
Овчарска бања помаже у случајевима ревматизма, разних ексудата и
инфилтрација. За киселу воду код Аранђеловца вели окружни лекар да помаже од
хроничних катара слузних кожа, код глиста у деце и код анемије и хлорозе. Нишка
купатила помажу код ревматизма и ексудате. Топла и сумпоровита вода Рибарске
бање помажу такође код ревматизма и хроничних конституцијоналних болести.
Поред дивног и детаљног описа Врњачке бање и конкретних предлога како да се она
још боље уреди, крушевачки физикус каже да она помаже код свих катаралних и
неких туберкулозних афекција дисајућих органа, осим оних код којих пацијенти
пљују крв, такође код диспепсије, хроничног катара у желудцу, код мањих отока у
слезини и јетри, код хлорозе и анемије, белог цвета, катара у мокраћној бешици,
потпомаже ресорпцију плевритичних, перитонеалних, ревматичних и
шкрофулозних ексудата. Бања Ковиљача помаже особито код хроничних кожних
болести, ревматизму, у гризлицама атоничне природе, шуљевима и употребљава се
као пиће, купатило и користе се облози од блата. Јагодинска изгледа дејствује
против анемије и катара органа за варење. Алексиначка и врањска помажу код
ревматизма.
Из извештаја скоро свих физикуса видимо да су зграде у бањама мале, нечисте и
веома неугодне, те се овај одељак завршава апелом: «Крајње је време да се озбиљно
побринемо о зидању нових зграда бар код оних бања, које су се у практици као
доиста лековите и корисне показале.»
IX О стању здравља у суседним државама
На питање да ли је било редње на људима 1880. у суседним државама и какве,
одговарају сви физикуси из оних округа који се граниче са којом страном државом,
да није или да се није могло дознати.
Када је реч о редњи на стоци, има неких гласина о говеђој куги, али не и потврђених.
X О санитетском особљу
1. Има ли апотека и како је уређена?
1880. године увећао се број јавних апотека се 28 на 32. О свима веле физикуси да
су добре. (Овде није реч о приватним и ручним апотекама среских лекара.)
Апотекари су већином дипломисани фармацеути, само онај у Врању «не само да
није, већ се не уме честито ни потписати, а камо ли да зна латински, па чак ни
мерити не уме». Зато је ова апотека затворена и отвориће се нова.
2. Колико има лекара свега, општинских, среских, војених и
приватних?
По срезовима у Србији има 105 лекара, 12 више него у претходној години
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3. Колико има дипломисаних бабица?
Са дипломисаним бабицама стајало се траљаво прошле године. У целој Србији у
1880. години свега је било 30 дипломисаних бабица (у прошлој тек 25) од којих 19
долази на Београд, а само 11 на остале округе.
Свој исцрпан извештај др Јован Данић завршава реченицом: Овако је било стање
здравља људи и домаће стоке 1880. године у Србији.
(Усмено изложено на редовном састанку Секције за историју медицине Српског
лекарског друштва 18.04. 2013. године.)

