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VIII.  MEDICINA V 19. STOLETJU

Devetnajsto stoletje je stoletje pomembnih medicinskih odkritij; prikažemo 
lahko le najpomembnejša. Na razvoj so vplivali naslednji dogodki:
• reforme v šolstvu in znanosti, ki jih je po idealističnih in utopičnih idejah 

nekaterih nemških filozofov v Prusiji uresničil Wilhelm von Humboldt, so 
se začele širiti po Evropi; univerze so se spreminjale v znanstvenoraziskoval-
ne ustanove z neodvisnimi učitelji; 

• zgodile so se temeljite družbene spremembe: odpravljeno je bilo tlačanstvo 
– v naših krajih se je to zgodilo leta 1848 – in množice ljudi so se s podeželja 
selile v mesta; nastale težave – stanovanjska stiska, socialne stiske, nepred-
stavljivo slabe higienske razmere idr. – so posledično povzročile epidemije 
in druge bolezni: namesto kuge je razsajala kolera, veliko žrtev so zahtevali 
tuberkuloza, davica, tifus, griža in gripozna obolenja;

• v mesta je množico ljudi privedla tudi industrializacija, z vsemi posledicami, 
ki jih prinašajo aglomeracije;

• začela se je higienizacija mest: kanalizacija, stranišča na izplakovanje (WC-
ji; ang. water closet), vodovod, čiščenje ulic, odstranjevanje smeti in odpad-
kov; podeželje je na tem področju še dolgo zaostajalo; 

• nagel razvoj in nova odkritja v naravoslovju (fizika, kemija, biologija) in ra-
zvoj mikroskopske anatomije, fiziologije in patološke anatomije so močno 
pospešili razvoj klinične medicine;

• z mogočnim napredkom tehnike so nastale številne nove tehnične pridobi-
tve, ki so obogatile diagnostiko in terapijo;

• nastajale so številne laboratorijske preiskave, ki so bile pomembne za dia-
gnostiko in kontrolo terapije;

• znanost in raziskovanje sta pomembno prispevala k nacionalnemu ugledu 
in razvoju tehnološkega (industrijskega) napredka; 

• vojne, zlasti Napoleonove Francije z evropskimi državami, so v armadah 
vpletenih držav povzročile množične vojne poškodbe, bolezni in epidemije 
tisočev vojakov in zahtevale nove organizacijske in zdravstvene ukrepe;

• kirurgija se je temeljito spremenila, ko jim je uspelo obvladovati bolečino ter 
z uvedbo antisepse in asepse;

• največji uspeh je bilo odkritje povzročiteljev nalezljivih bolezni in postop-
kov odkrivanja, izoliranja in vzgoje patogenih klic; iznajdeni so bili serumi 
in končno v naslednjem stoletju kemoterapevtiki in antibiotiki;

• nadaljeval se je razvoj medicine v številne specialistične stroke;
• nastajala so nova zdravila, nove oblike zdravil in injekcij; izdelovanje zdravil 

je od lekarnarjev začela prevzemati farmacevtska industrija;
• nastajale so številne zdravstvene ustanove: bolnišnice, porodnišnice, umo-

bolnice, ambulante, higienski zavodi itd.; naloge bolnišnic so se v drugi polo-
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vici 19. stol. radikalno spremenile: iz azilov za revne, brezdome in starejše so 
se oblikovale ustanove za diagnosticiranje bolezni in zdravljenje bolnikov;

• novonastale zdravstvene ustanove, zlasti bolnišnice, so zahtevale tudi ustre-
zno usposobljeno negovalno osebje; največ je bilo bolniških sester (iz kato-
liških redov so bile to usmiljenke, pri evangeličanih pa diakonise), pojavljale 
so se tudi že zahteve za izobraževanje laičnih medicinskih sester (1860, Ru-
dolf Virchow); 

• pojavljati se je začelo zdravstveno zavarovanje (leta 1883 v Prusiji). 

Wilhem von Humboldt (1767–1835)
Znanstvenik, filolog, diplomat in državnik je bil tudi reformator znanosti 

in šolstva v Prusiji. Realiziral je ideje nekaterih nemških filozofov (Immanu-
ela Kanta, Friedricha Wilhelma Schellinga, Johanna Gottlieba Fichteja idr.) in 
ustanovil reformirano Berlinsko univerzo: dotedanjo učečo univerzo je pre-
oblikoval v raziskovalno in znanstveno ustanovo, njenim učiteljem pa dode-
lil status neodvisnih raziskovalcev in učiteljev. Nastal je pojem Humboldtove 
univerze, ideje pa so se razširile po Evropi. Nove ideje so postale vodilne tudi 
pri razvoju univerzitetnega izobraževanja v medicini. 

ANATOMIJA

Anatomi so z mikroskopom izredno natančno začeli preučevati zgradbo 
posameznih organov in njihov razvoj. Nastajale so nove veje anatomije: cito-
logija, histologija, komparativna anatomija, antropologija (znanost o razvoju 
človeka, njegovih telesnih in duševnih značilnostih, rasah itd.). V nadaljevanju 
omenjamo samo nekatere od številnih anatomov tistega časa.

Jakob Henle (1809–1885) je bil nemški anatom, histolog in patolog. Odkril 
je po njem imenovane Henlejeve zanke v mikroskopski zgradbi ledvic in mišič-
no plast v zgradbi arterij; natančno je opisal anatomijo očesa. Kot eden prvih 
učiteljev je od študentov zahteval, da sami mikroskopirajo. 

Italijan Alfonso Corti (1821–1876) je leta 1851 odkril Cortijev organ.

Camillo Golgi (1843–1926), profesor v Pavii, je odkril nove postopke bar-
vanja živčnega tkiva, ki jasno pokažejo živčne celice z nevriti in dendriti. Po 
njem so imenovane multipolarne Golgijeve ganglijske celice.

Josef Hyrtl (1810–1894), profesor anatomije v Pragi in na Dunaju, je bil 
eden najbolj znanih anatomov nemškega jezikovnega področja. Z njim si je 
dunajska anatomska šola pridobila svetovni sloves. Uvedel je topografsko ana-
tomijo kot učni predmet in s tem prispeval k njeni uporabnosti v praktični 
medicini. Bil je odličen preparator, z novimi injekcijskimi in korozijskimi po-
stopki je obdelal in v muzejski zbirki zbral nekaj tisoč človeških in živalskih 
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skeletov in anatomskih preparatov, ki jih je primerjalno anatomsko preuče-
val. Odkril je številne anatomske nadrobnosti, zlasti notranjega ušesa sesalcev, 
skoraj vse anatomske muzeje sveta pa je oskrboval z odličnimi anatomskimi 
in mikroskopskimi preparati. Ukvarjal se je tudi z medicinsko terminologi-
jo. Njegova dela so: Učbenik anatomije človeka (Lehrbuch der Anatomie des 
Menschen, 1846, več kot 20 izdaj in prevodov), Priročnik topografske anatomije 
(Handbuch der topographischen Anatomie, 2 Bände, 1847), Anatomsko imeno-
slovje (Onomatologia anatomica, 1880) idr.

Ramón y Cajal (1852–1934), veliki španski anatom, in nemški anatom 
Wilhelm Waldeyer (1836–1921) sta leta 1891 utemeljila nevronsko teorijo o 
funkciji živčnega sistema.

FIZIOLOGIJA

Fiziologija, ki je bila dotlej v raziskovanju vezana na anatomijo, se je začela 
samostojno razvijati ter se usmerjati v biokemijo in biofiziko. Ustanavljali so 
fiziološke laboratorije in inštitute, ki so z eksperimentalnim delom prispevali k 
razvoju klinične medicine. Pomemben je tudi njen prispevek k razvoju farma-
kologije in farmakoterapije. 

Jan Evangelista Purkyňe (1787–1869) je deloval v Pragi. Leta 1837 je na 
naravoslovnem kongresu v Pragi prvi predaval o živalski celici kot gradbenem 
elementu organov. Ukvarjal se je zlasti z mikroskopsko anatomijo možganov 
in fiziologijo živčnega sistema. Opisal je po njem imenovane Purkynjeve celice 
v malih možganih. 

Karl Ernst von Baer (1792–1876), nemški zdravnik, je utemeljitelj sodob-
ne embriologije. Dokazal je funkcijo živalskega ovarija, pomen ovulacije, leta 
1827 odkril jajčeca sesalcev in nakazal razvoj organskih sistemov. O opravlje-
nih raziskavah je poročal v svojem glavnem delu O razvoju živali (Über En-
twicklungsgeschichte der Thiere, 1828–1837). 

Johannes Müller (1801–1858) je bil eden najpomembnejših nemških fizio-
logov. Deloval je v Berlinu. Raziskoval je na vseh področjih fiziologije, največ 
pa funkcije živčevja, čutil, eksokrinih žlez in primerjalno embriologijo. Izdal je 
enciklopedičen Priročnik iz fiziologije človeka (Handbuch der Physiologie des 
Menschen, 1833–1840), ki je bil učbenik mnogih generacij študentov. Bil je 
učitelj številnih pomembnih raziskovalcev (Helmholtza, Henleja, Schwanna, 
Virchowa idr.).

Theodor Schwann (1810–1882), nemški anatom in fiziolog, odkritelj že-
lodčnega encima pepsina, in botanik Matthias Schleiden (1804–1881) sta do-
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kazala, zahvaljujoč boljši optiki mikroskopov, da sta živalski in rastlinski svet 
v celoti zgrajena iz celic.

François Magendie (1783–1855) je bil eden najpomembnejših francoskih 
fiziologov in profesor fiziologije v Parizu. Bil je sijajen eksperimentator in eden 
protagonistov moderne eksperimentalne fiziologije. Delal je poskuse na živa-
lih, preučeval je razna področja, zlasti prebavo, cirkulacijo in funkcijo živcev.

Claude Bernard (1813–1878), profesor fiziologije v Parizu, je največji fran-
coski fiziolog in eden najpomembnejših fiziologov tistega časa. Raziskoval je 
vsa področja fiziologije. Bil je imeniten eksperimentator, ki je eksperimentalno 
povzročal bolezni pri živalih, da bi lahko študiral patološke spremembe. Od-
kril je glikogen v mišicah in izgradnjo glikogena v jetrih, funkcijo simpatičnega 
živčevja, prebavne fermente, mehanizem zastrupitve z ogljikovim monoksi-
dom, kurarom idr. Poseben pomen je pripisoval »notranjem okolju« (milieu 
interieur), tj. kemičnemu sestavu in ravnovesju krvi, ki oskrbuje organe. Uve-
del je tudi pojem »notranja sekrecija«, tj. izločanje posebnih snovi, ki nastajajo 
v telesu (žlezah) in so pomembne za funkcijo številnih organov, v kri.

Hermann Helmholtz (1821– 1894) 
Deloval je v Berlinu kot zdravnik, fiziolog, fizik in filozof. Matematično je 

dokazal zakon o neuničljivosti materije, zlasti pa je preučeval fiziologijo vida 
in sluha, proces akomodacije očesa in prostorskega gledanja, izdelal je svojo 
teorijo o sluhu, leta 1850 pa je izumil oftalmoskop, ki je omogočal opazovanje 
očesnega ozadja. Srečno naključje je bilo, da se je tako eminenten fizik in ma-
tematik za nekaj časa poglobil tudi v medicino. 

Ivan Mihajlovič Sečenov (1825–1905) 
Je utemeljitelj ruske fiziologije. Deloval je v Moskvi. Njegovo glavno podro-

čje dela je bila nevrofiziologija: analiziral je psihične procese, prispeval k pre-
učitvi delovanja refleksov velikih možganov in preučeval prevodnost impulzov 
v živcih. 

Ivan Petrovič Pavlov (1849–1936) 
Bil je eden velikih fiziologov, ki je deloval ob koncu 19. in v začetku 20. stol. 

v Rusiji. Dokončal je študij teologije, študij na fizikalno-matematični fakulteti 
in na medicini. Ukvarjal se je s fiziologijo prebave, srca, žlez in drugih organov. 
Svetovno znan je postal po svojih poskusih na psih, ki jim je napravil umetno 
želodčno fistulo, kar mu je omogočilo študij želodčne funkcije in njeno od-
visnost od psihičnih dražljajev. Utemeljil je teorijo o pogojnih ali priučenih 
refleksih, ki nastajajo kot rezultat individualnih izkušenj in so locirani v skorji 
velikih možganov. Prvič je svojo teorijo predstavil širši medicinski javnosti leta 
1903. Preučeval je tudi fiziologijo in patologijo osrednjega živčnega in kardio-
vaskularnega sistema. Teorija o pogojnih refleksih je njegov temeljni prispevek 
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k moderni fiziologiji, psihologiji in vedenjski teoriji. Z njo je zaslovel po vsem 
svetu in leta 1904 prejel Nobelovo nagrado. 

Justus von Liebig (1803–1873)
Bil je profesor kemije na univerzah v Giessnu in Münchnu. Je eden najbolj 

plodnih organskih kemikov. Ukvarjal se je z eksperimentalno fiziologijo pre-
bave in prehrane, s sistematično kvantitativno analizo bioloških snovi in tako 
ustvaril temelje fiziološke kemije. Osnovna hranila je razvrstil v beljakovine, 
maščobe in ogljikove hidrate. Iznašel je postopek za izdelavo mesnega ekstrak-
ta, ki se po njem tudi imenuje (Liebigov mesni ekstrakt). Uporabljali so ga za 
prehrano bolnikov in dojenčkov. 

Max Rubner (1854–1932)
Leta 1894 je uvedel kalorije kot enote vrednosti živil. Danes uporabljamo 

enoto džul (joule – J; imenovana je po britanskem fiziku J. P. Jouleu, 1818–1889); 
1 kalorija je 4,1869 džulov.

Friedrich Wöhler (1800–1882) 
Bil je nemški organski kemik, ki je najprej študiral medicino. Njegov največji 

uspeh je sinteza sečnine (uree), tj. organske spojine, ki je specifični proizvod 
živega organizma. To je bil velik dosežek v organski kemiji. 

Charles Edouard Brown-Séquard (1817–1894)
Bil je francoski fiziolog, ki je raziskoval funkcijo nadledvičnih in spolnih 

žlez, pankreasa, ščitnice in drugih organov. Sklepal je, da bi bilo motnje zaradi 
izpada funkcije endokrinih žlez mogoče odpraviti z injiciranjem ekstrakta iz 
teh žlez. Leta 1889 je sebi vbrizgal ekstrakt iz živalskih spolnih žlez in trdil, da 
se je počutil pomlajen. Imamo ga za utemeljitelja hormonske terapije.

Johann Gregor Mendel (1822–1884)
Bil je češki redovnik in naravoslovec. S svojimi raziskavami in dolgotrajnimi 

poskusi na rastlinah je utemeljil moderno genetiko.

PATOLOŠKA ANATOMIJA

Patološka anatomija, ki se je začela razvijati šele v 18. stol. (Morgagni), je 
v 19. stol. doživela silen razvoj, najprej v Franciji, nato v Nemčiji in Avstriji. 
Proti koncu 19. in v začetku 20. stol. je narasel obseg ekscizij raznih organov 
za mikroskopske preiskave in določitev diagnoze. V mnogih bolnišnicah so se 
pojavljali začetki klinične ali eksperimentalne patologije. Pri poskusnih živalih 
so povzročili patološke procese, da bi spoznali vzroke in osnove bolezni ter 
našli terapijo podobnih stanj pri človeku. 
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Xavier Bichat (1771–1802)
Bil je anatom in patolog. Deloval je v Parizu in je utemeljitelj histologije, 

nauka o tkivih. V delih Razprava o membranah (Traité des membranes, 1799) 
in Splošna anatomija (Anatomie générale, 1801) je opisal 21 tkivnih struktur. 
V patološki anatomiji je napravil pomemben korak: sedež bolezni je prenesel 
iz organov (po Morgagniju) v tkiva, ki gradijo organe in organske sisteme. 
Zahteval je natančno primerjavo kliničnih izvidov z obdukcijskimi, tj. patolo-
ško epikrizo vsakega primera bolezni. Svoje izsledke je objavil v pomembnih 
publikacijah: Fiziološke raziskave o življenju in smrti (Recherches physiologique 
sur la vie et la mort, 1800), Deskriptivna anatomija (Anatomie descriptive, 
1801–1803) idr.

Jean Cruveilhier (1791–1874)
Bil je najznamenitejši francoski patolog. Bil je profesor kirurgije v Montpe-

llieru, leta 1836 pa so ga poklicali v Pariz, kjer je postal prvi profesor patološke 
anatomije. Zanimivo je, da so prve obdukcije pri njem kot študentu povzro-
čile tako averzijo do medicine, da je začel študirati teologijo. Po prepričeva-
nju očeta in znamenitega kirurga Dupuytrena pa se je zopet vrnil k medicini. 
Opisal je številne, dotlej neznane bolezni: multiplo sklerozo, želodčni ulkus, 
progresivno atrofijo mišičja itd. Napisal je monumetalno delo v dveh knjigah 
z naslovom Patološka anatomija človeškega telesa (Anatomie patologique du 
corps humaine, 1829–1842), s prekrasnimi barvnimi ilustracijami, ki še danes 
vzbujajo občudovanje.

Carl von Rokitansky (1804–1878)
Bil je eden največjih patoloških anatomov 19. stol. Po rodu je bil Čeh. Pro-

moviran je bil na Dunaju, tam je tudi deloval in bil leta 1834 imenovan za 
profesorja patološke anatomije. Zbral je ogromen arhiv patološkoanatomskih 
preparatov. Letno je seciral 1500–1800 umrlih; v svojem poklicnem življenju je 
seciral kar okoli 85.000 mrličev. Napisal je obsežno delo v treh knjigah Priroč-
nik patološke anatomije (Handbuch der pathologischen Anatomie, 1842–1846). 
Priročnik Izšel je v treh izdajah in bil preveden v Angliji, Italiji in ZDA. V njem 
in mnogih drugih publikacijah je opisal številne dotlej neznane bolezni in sin-
drome: spondilolistetično medenico, akutno dilatacijo želodca, bolezni arterij, 
razložil je nastanek zglobne in kostne tuberkuloze itd. Bil je čaščen in slavljen 
kot malokateri tedanji zdravnik.

Rudolf Virchow (1821–1902) 
Pripada mu slava največjega patološkega anatoma 19. stol. Leta 1846 je po-

stal prosektor v znameniti berlinski bolnišnici Charité, nato je dve leti delo-
val v Šleziji pri zatiranju epidemije pegavega tifusa. Leta 1849 je postal pro-
fesor v Würzburgu, leta 1856 pa je bil izbran za šefa katedre v Berlinu, kjer 
so nato po njegovih načrtih zgradili patološkoanatomski inštitut. Leta 1858 
je izdal svoje epohalno delo Celularna patologija (Die Cellularpathologie in 
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ihrer Begründung auf physiologische 
und pathologische Gewebelehre). V 
njem je utemeljil celico kot osnovno 
strukturo in najmanjšo vitalno eno-
to, v kateri potekajo vsi življenjski 
pojavi v zdravem organizmu in na-
stajajo vse patološke spremembe v 
bolnem organizmu. Njegov je izrek 
Omnis cellula e cellula (Vsaka celica 
nastane iz celice). Ta revolucionarni 
preobrat v patologiji je bil omogo-
čen z razvojem citologije (Purkyňe, 
Schleiden, Schwann). Nova patolo-
ška koncepcija je postala osnova za 
raziskovanja vse do novejšega časa in 
je dokončno sklenila obdobje antič-
ne humoralne patologije. Tudi nova 
znanja iz biokemije in molekularne 
biologije niso ovrgla temeljnega na-
čela, ki ga je izrekel Virchow. 

Patologijo je postavil na stroge znanstvene in naravoslovne osnove, razvil 
je patološko histologijo, ki je tudi še danes najpomembnejša veja patološke 
anatomije. Je tudi začetnik eksperimentalne patologije. Nenehno je opozar-
jal na pomembnost patološke fiziologije, ki tudi z eksperimentalnim delom 
odkriva razvoj in potek patoloških procesov, ki so locirani v celici. Mikroskop 
je postal temeljno orodje patologa, kar je še danes. Virchow je odkril mnoge, 
dotlej neznane bolezni: levkemije, trombozo, embolijo, amiloidno degeneraci-
jo tkiv itd. Opisal je tudi strukture tumorjev, sarkomov, miomov idr. O rakavih 
celicah je menil, da se lahko razvijajo iz zdravih in množijo iz bolnih celic. 

V svojem času je bil Virchow ena največjih medicinskih avtoritet, uveljavil 
pa se je tudi na drugih področjih znanosti (npr. v antropologiji) in v javnem ži-
vljenju, saj je bil poslanec pruskega državnega zbora. Prepričan je bil, da lahko 
samo blagostanje, prosvetljenost in politična svoboda izboljšujejo tudi zdrav-
stvene razmere. Nepregledno je število knjig in člankov (okoli 2000), ki jih je 
napisal. Imel je številne učence. 

Julius Cohnheim (1839–1884)
Bil je najpomembnejši Virchowov učenec in eden velikih patoloških ana-

tomov svojega časa, nazadnje profesor v Leipzigu. Ukvarjal se je predvsem z 
eksperimentalno patologijo, svoje izsledke pa je objavil v številnih razpravah 
in knjigah. Njegovo delo Nove raziskave o vnetju (Neue Untersuchungen über 
die Entzündung, Berlin 1873) je bilo prelomno. Eksperimentalno je dokazal, da 
pri vnetju prehajajo levkociti skozi kapilarne stene in se zbirajo v obliki gnoja 
na mestu okvare. 

Slika 30: Rudolf Virchow



71

M E D I C I N A  V  1 9 .  S T O L E T J U 

BAKTERIOLOGIJA IN SEROLOGIJA

Med številna pomembna odkritja v medicini 19. stol. spada odkritje prvih 
patogenih mikroorganizmov. V relativno kratkem času je bilo odkritih veli-
ko število patogenih bakterij, kar je povzročilo pravo revolucijo v dotedanjih 
pogledih na nastanek številnih bolezni, zlasti infekcijskih. Novosti so zelo hi-
tro prispevale k novim preventivnim ukrepom in odkritju novih zdravil, ki so 
učinkovito reševala življenja. 

Louis Pasteur (1822–1895)
Čeprav ni bil zdravnik, temveč 

kemik, je pomembno prispeval k ra-
zvoju medicine. Njegove raziskave o 
mikroorganizmih in posledicah nji-
hovega delovanja (vrenje, bolezni) 
ter o postopkih vakcinacije so skupaj 
z raziskavami Roberta Kocha temelji 
nove stroke – bakteriologije. Študi-
ral je na Sorboni v Parizu, bil profe-
sor kemije v nekaj francoskih mestih 
(Dijon, Strassbourg, Lille) in kasneje 
v Parizu. 

Njegova najpomembnejša odkritja so:
a) odkritje mikroorganizmov, ki povzročajo vretje   

Preučeval je alkoholno vrenje, vrenje mleka in razne bolezni vina ter po šte-
vilnih eksperimentih ugotovil, da so to biološki procesi, ki jih povzročajo 
mikroorganizmi. Na tej osnovi mu je leta 1864 uspelo dokazati, da ni spon-
tane generacije (generatio spontanea ali abiogeneza – nastanek živih bitij iz 
neživega): mikrobi nastajajo samo iz mikrobov, v mleko, vino in druge snovi 
pa prihajajo iz zraka. Neškodljive jih je napravil tako, da je pokvarljive izdel-
ke hermetično zaprl in jih segreval pri visoki temperaturi. To je bil začetek 
pasterizacije, postopka, ki ga uporabljamo še danes. 

b) postopki vakcinacije in zdravljenja infekcijskih bolezni   
Pasteurju ni bilo dovolj odkritje povzročitelja bolezni, njegov interes je veljal 
preventivi po postopku Jennerjeve vakcinacije. Opravil je številne ekspe-
rimente za atenuacijo, tj. oslabitev virulence patogenih mikroorganizmov. 
Tako oslabljene mikroorganizme je potem uporabljal za zaščitno cepljenje, 
tj. vakcinacijo. Prvi uspeh je bila iznajdba cepiva proti perutninski koleri leta 
1880, leto pozneje je razvil cepivo proti antraksu. Leta 1885 je odkril cepivo 
proti pasji steklini, pridobljeno iz posušenega hrbteničnega mozga steklih 

Slika 31: Louis Pasteur
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psov. S cepivi so bili tedaj in so še danes obvarovani smrti številni bolniki po 
vsem svetu. To je tudi eden največjih uspehov moderne medicine.
Po vsem svetu so bili ustanovljeni Pasteurjevi inštituti. Pasteur je pokopan v 

mavzoleju Pasteurjevega inštituta v Parizu. 

Robert Koch (1843–1910)
S Pasteurjem sta utemeljitelja bak-

teriologije. Študiral je v Göttingenu, 
nato je deloval v Berlinu, od leta 1872 
pa je bil okrožni zdravnik v mestu 
Wolsztyn v Šleziji (danes Poljska). 
Tam je začel svoje bakteriološke razi-
skave in leta 1876 odkril povzročite-
lja antraksa (Bacillus anthracis) ter 
preučeval njegove spore. Izdelal je 
znanstveno podlago za bakteriologi-
jo in zatrdil, da ima vsaka infekcijska 
bolezen specifičnega povzročitelja. 
Za dokazovanje povzročitelja neke 
infekcijske bolezni je zahteval tri 
izpolnjene pogoje, ki so jih kasneje 
imenovali Kochova triada: 
a) povzročitelj mora biti specifičen, 
b) biti mora izoliran in vzgojen v čisti 

kulturi na trdih gojiščih, 
c) pri živalih, ki jih cepimo z živo kulturo, se mora bolezen ponoviti. 

Leta 1880 se je preselil v Berlin. Leta 1885 je postal direktor novonastalega 
državnega higienskega inštituta in profesor higiene. Leta 1882 je odkril bacil 
tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis), ki je eno najpomembnejših medi-
cinskih odkritij. V tem času se je tuberkuloza zaradi slabih socialnih in higi-
enskih razmer silovito širila. Leta 1890 je Koch odkril tuberkulin (glicerinski 
ekstrakt kultur bacilov tuberkuloze), ki ga je imel za uspešno zdravilo proti 
tuberkulozi, vendar se to ni uresničilo. Pač pa je tuberkulin postal pomembno 
diagnostično sredstvo, ki se uporablja še danes. 

Odkril je tudi povzročitelja kolere (Vibrio cholerae) in sodeloval pri zdrav-
stvenih akcijah v tropskih krajih in v Indiji. Na Brionih v Jadranskem morju je 
s sodelavci izvajal profilakso malarije s kininom. Leta 1905 je prejel Nobelovo 
nagrado za medicino. Pasteur in Koch sta imela številne učence in sodelavce, 
med njimi pa so tudi odkritelji mnogih drugih nalezljivih bolezni. 

Slika 32: Robert Koch
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Veliko vrednost za določanje mikroorganizmov so imela gojišča in metode 
za barvanje bakterij, katerih odkritelji so:
• Richard Petri (1852–1921), nemški zdravnik in bakteriolog; po njem se 

imenuje petrijevka, nizka valjasta posodica iz stekla ali plastike za gojitev 
bakterioloških kultur; odkril je gojišča, ki jih je utrdil z agarjem, tj. ekstraktom iz 
alg; oboje se uporablja še danes; 

• Karl Weigert (1845–1904), nemški patolog, je uvedel anilinske barve za do-
kaz bakterij;

• Joachim Gram (1853–1938), danski zdravnik in farmakolog, je leta 1884 
odkril nov postopek barvanja bakterij, ki se po njem imenuje Gramova me-
toda in se prav tako uporablja še danes. 

Ilja Mečnikov (1845–1916)
Kmalu po odkritju bakterij so zdravniki začeli odkrivati in preučevati reak-

cije, ki jih te bakterije povzročajo v organizmu. Ruski zoolog in patolog Mečni-
kov je leta 1883 odkril fagocitozo, tj. obstoj posebnih celic, fagocitov, ki imajo 
sposobnost požiranja bakterij, s čimer omogočajo obrambo organizma. 

Émile Roux (1853–1933)
Francoski bakteriolog in Pasteurjev učenec je odkril, da bolezni povzročajo 

specifični toksini, ki jih izločajo bakterije.

INTERNA MEDICINA

V interni medicini so se uveljavljali novi fizikalni diagnostični postopki (per-
kusija, avskultacija, termometrija), nove preiskovalne metode, terapevtski po-
stopki in zdravila. 

Jean Nicolas Corvisart (1755–1821)
Bil je pomemben francoski klinik 19. stol., tudi Napoleonov zdravnik. Odli-

kovala ga je temeljitost pri diagnostičnih preiskavah. Svoje izkušnje je leta 1806 
objavil v knjigi O okvarah in boleznih srca in ožilja (Essai sur les maladies et 
les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux). Njegova velika zasluga je, 
da je leta 1808 iz nemščine prevedel in s komentarjem izdal Auenbruggerjevo 
delo o perkusiji, ki jo je ovrednotil kot temeljni diagnostični postopek. Po nje-
govi zaslugi se je perkusija postopoma razširila po vsej Evropi. 

Théophile Laënnec (1781–1826)
Bil je Corvisartov učenec in največji francoski internist 19. stol. Iznašel je 

stetoskop za poslušanje tonov in šumov na srcu in v pljučih ter ga leta 1819 
tudi opisal. Avskultacijske izvide je skrbno primerjal z obdukcijskimi izvidi. 
Avskultacija se je hitro razširila in prvič omogočala diferencialno diagnozo 
med pljučnico, plevritisom in bronhitisom. S pomočjo stetoskopa je opisal tudi 
druge pljučne bolezni (emfizem, razne oblike pljučne tuberkuloze, karcinom 
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bronhusa itd.). Sam je umrl mlad zaradi pljučne tuberkuloze. Prvi stetoskop je 
opisal v svojem 900 strani obsegajočem delu Posredna avskultacija (Traité de 
l’auscultation médiate, 1819). Odkritje stetoskopa je najpomembnejše odkritje 
v diagnostiki do odkritja rentgenskih žarkov leta 1895.

Josef Škoda (1805–1881)
Po rodu je bil Čeh. Promoviral je na Dunaju in bil tam leta 1846 tudi ime-

novan za profesorja interne medicine. Ima velike zasluge za uvedbo perkusije 
in avskultacije na dunajski interni kliniki. Bil je eden najslavnejših zdravnikov 
tistega časa. Štejemo ga med pripadnike »druge dunajske medicinske šole«, ki 
sta ji pripadala tudi Rokitansky in Billroth. Leta 1839 je izdal pomembno delo 
Razprava o perkusiji in avskultaciji (Abhandlung über Perkussion und Auskul-
tation), v katerem je zbral svoja dognanja in izkušnje.

Carl Wunderlich (1815–1877) 
Je utemeljitelj termometrije. V drugi polovici 19. stol. so že opozarjali na 

telesno temperaturo kot pomemben indikator za diagnostiko in terapijo. Fi-
ziološko usmerjen internist Wunderlich je v svojem delu Telesna temperatura 
pri boleznih (Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten, 1868) dokazal, da 
lahko z merjenjem temperature med seboj ločujemo febrilne bolezni. Dokaze 
je zbral z analizo podatkov 25.000 bolnikov pri 32 boleznih. Poudarjal je zlasti 
to, da je temperaturo treba meriti najmanj dvakrat dnevno. Termometrija je 
sčasoma postala nepogrešljiva za klinično prakso in tako je tudi še danes.

 
Hermann Nothnagel (1841–1905) 
Bil je izvrsten avstrijski klinik, ki je deloval na Dunaju. Izdal je obsežno delo 

v 24 zvezkih z naslovom Priročnik specialne patologije in terapije (Handbuch 
der speziellen Pathologie und Therapie, 1804–1805). Njegovo izjemno visoko 
razumevanje zdravniške etike se odraža v njegovem velikokrat citiranem afo-
rizmu Samo dober človek je lahko dober zdravnik. 

 
Fran Viljem Lipić (1799–1845)
V tuji literaturi je zapisan kot Franz Wilhelm Lippich; starši so bili po rodu 

iz Dalmacije. Rodil se je v kraju Spišská Nová Ves na Slovaškem in promoviral 
na Dunaju. V Ljubljani je enajst let deloval kot mestni in disktriktni zdravnik. 
Uvedel je uporabo stetoskopa in dobro spoznal tedanje ljubljanske razme-
re v zdravstvu, obolevnost, sanitarne razmere, higieno in organizacijo javne 
zdravstvene službe. Vse to, pa tudi geografsko in naravoslovno okolje, je opi-
sal v knjigi Topografija c.-k. (cesarsko-kraljevega) deželnega glavnega mesta 
Ljubljane (Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Laibach in Bezug auf 
Natur- und Heilkunde, Medicinalordnung und Biostatik, 1834). Zavzeto se je 
boril tudi proti alkoholizmu. O tej problematiki je napisal razpravo Osnovne 
značilnosti dipsobiostatike (Grundzüge zur Dipsobiostatik, 1834; nlat. dipso-, 
gr. dipsa – žeja, pitje alkoholnih pijač; biostatika – statistična obravnava), ki je 
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prva znana znanstvena razprava o alkoholizmu in njegovih posledicah v sve-
tovni medicinski literaturi. Leta 1834 je iz osebnih razlogov zapustil Ljubljano 
in sprejel povabilo za profesorja klinične medicine na medicinski fakulteti v 
Padovi. Ljubljana je tako izgubila odličnega internista. Leta 1836 je v Padovi 
v latinščini izdal svoje delo Bolezni Ljubljančanov, opazovane leta 1828 (Mor-
bi Lubeanorum). Lipića je leta 1841 dunajska medicinska fakulteta povabila k 
sodelovanju pri reformi medicinskega študija, ga imenovala za predstojnika 
interne klinike in mu naložila njeno reorganizacijo. 

Jožef Ivan Knolc (1793–1862)
Rodil se je v Ljutomeru. Od leta 1821 je predaval medicino na medicinskem 

liceju v Salzburgu, nato pa v letih med 1830 in 1834 patologijo in farmakolo-
gijo na medicinski fakulteti na Dunaju. Kasneje je bil protomedik za Spodnjo 
Avstrijo. Njegovi pomembni razpravi govorita o temperaturi kot diagnostič-
nem pripomočku in o področjih dela okrožnih zdravnikov. 

Med angleškimi kliniki je bila zlasti znana trojka, ki je delovala v londonski 
bolnišnici Guy`s Hospital: 
• Richard Bright (1789–1858): preučeval je ledvične bolezni in prvi opozoril 

na albuminurijo kot simptom ledvičnih bolezni;
• Thomas Addison (1793–1860): prvi je opisal perniciozno anemijo; prosla-

vil se je zlasti leta 1855 z opisom simptomskega kompleksa, ki nastaja zaradi 
insuficientnega delovanja skorje nadledvičnih žlez in se po njem imenuje 
Addisonova bolezen; 

• Thomas Hodgkin (1798–1866): preučeval je bolezni limfnih žlez in prvi 
opisal limfogranulomatozo, ki se po njem imenuje Hodgkinova bolezen.

Med italijanskimi kliniki sta bila znana:
• Scipione Riva-Rocci (1863–1937), ki je klinik in patolog; leta 1896 je razvil 

prvi praktični aparat za merjenje krvnega tlaka, ki se uporablja še danes 
(imenovan tudi sfigmomanometer; iz gr. sphygmós – utrip); 

• Carlo Forlanini (1847–1918), ki je bil profesor v Pavii; leta 1892 je predlagal 
in izvajal umetni pnevmotoraks za zdravljenje pljučne tuberkuloze; to je bil 
začetek kolapsoterapije, ki je velik napredek pri zdravljenju pljučne tuber-
kuloze.

NEKATERA NOVA ZDRAVILA IN TERAPEVTSKI POSTOPKI

V 19. stol. so se zgodile spremembe tudi v pripravi zdravil. Priprava zdravil 
se je iz lekarn selila v farmacevtske tovarne, kjer so nastajala nova zdravila in 
nove oblike zdravil v obliki tablet, tekočin in injekcij. Od začetka 19. stol. dalje 
se je intenzivno razvijala tudi farmakognozija, tj. spoznavanje rastlinskih in 
živalskih snovi (botanično, zoološko, anatomsko in kemično), ki bi se lahko 
uporabljale za zdravila. 
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V letih 1804 in 1805 sta francoska lekarnarja Charles L. Derosne (1780–1846) 
in Armand Séguin (1767–1835) iz surovega opijevega soka (laudanum), ki so 
ga že stoletja poznali kot omamno sredstvo, izolirala kristalinično snov, ki je 
nista znala kemično določiti. Kasneje, leta 1824, je nemški lekarnar Friedrich 
Wilhelm Adam Sertürner (1783–1841) poskus ponovil ter iz opija pridoblje-
no snov uvrstil med alkaloide. Imenoval jo je morfij, med drugim tudi zato, 
ker je imela uspavalni učinek, imenoval pa jo je po antičnem bogu spanja in 
sanj Morfeju. S tem se je v farmaciji začelo novo poglavje: izoliranje alkaloidov 
in drugih učinkovin (atropin, kokain, skopolamin itd.) iz zdravilnih in drugih 
zelišč. 

Felix Hoffmann (1868–1946) je ob prelomu stoletja sintetiziral acetilsali-
cilno kislino (acidum acetylsalicylicum), ki deluje analgetično, antipiretično, 
antiflogistično in antirevmatično. Leta 1899 so za acetilsalicilno kislino iznašli 
tržno ime Aspirin, ki ga je tovarna zdravil Bayer patentirala. Danes se zdra-
vilo Aspirin uporablja tudi kot antikoagulacijsko sredstvo, ki zavira delovanje 
trombocitov. Aspirin je postal najbolje prodajano in najbolj popularno zdra-
vilo vseh časov. 

Samuel Hahnemann (1775–1843)
Bil je nemški zdravnik in začetnik novega terapevtskega postopka, t. i. ho-

meopatije (iz gr. hómoios – podoben, pathos – bolezen). Deloval je v raznih 
mestih, tudi v Parizu. Na sebi je eksperimentiral s skorjo kininovca in ugotovil, 
da majhni odmerki izzovejo v zdravem organizmu podobne simptome kot ma-
larija, proti kateri se uporablja. Svoja opažanja, pravila zdravljenja in izkušnje 
je objavil leta 1797 v delu Načela racionalnega zdravljenja (Organon der rati-
onellen Heilkunde). Temeljno pravilo homeopatije je, da se podobno zdravi s 
podobnim (Similia similibus curantur), tj. zdravilo za bolezen je tista snov, ki 
bolezen povzroča. Naslednje pravilo je, da zdravilu z redčenjem učinek raste. 
Oboje je v nasprotju z načeli šolske medicine, da se nasprotujoče zdravi z na-
sprotujočim (Contraria contrariis) in s terapevtskimi odmerki. 

Hahnemann je imel številne pristaše in tudi mnogo nasprotnikov. Home-
opatija se uporablja v mnogih deželah, zlasti v Nemčiji, kjer imajo zdravniki 
pravico zdraviti tudi po tem postopku. Zdravnikom z licenco v Sloveniji home-
opatsko zdravljenje ni dovoljeno. Zaradi uspehov moderne medicine homeo-
patija izgublja svoj pomen, ker zdravi samo simptome, pa tudi učinkov takega 
zdravljenja eksaktno ni mogoče dokazati. 

Med uspešne terapevtske postopke štejemo načine fizikalnega zdravljenja, 
ki so jih uvajali tudi nezdravniki. Najpopularnejša je hidroterapija, tj. terapija 
z vodo, dveh laikov, Vinzenza Priessnitza in Sebastiana Kneippa.

Vinzenz Priessnitz (1799–1851) je bil kmet iz Šlezije. Oblika njegove tera-
pije s hladno vodo se uporablja še danes, to so t. i. Priessnitzevi obkladki pri 
zvišani temperaturi. 
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Sebastian Kneipp (1821–1897) je bil katoliški župnik v Wörishofnu in hišni 
zdravnik v krajevnem samostanu dominikank. Pri samostanu je razvil svoje 
zdravilišče za poseben način utrjevanja telesa in alternativnega zdravljenja z 
naravnimi postopki. To je knajpanje, izmenično tuširanje s toplo in hladno 
vodo, uporaba vodnih kopeli, hoja z bosimi nogami po rosni travi, uporaba ze-
lišč, gibanje v naravi, urejen način življenja itd. Njegovi postopki in priporočila 
se še vedno izvajajo, razširjajo jih številna Kneippova društva. Wörishofen se 
je razvil v veliko naravno zdravilišče, ki še vedno deluje. 

Klimatoterapija se je zlasti uveljavila pri zdravljenju tuberkuloze. Uvedel jo 
je nemški zdravnik za pljučne bolezni Hermann Brehmer (1826–1889).

Arnold Rikli (1823–1906), Švicar, laik, sodelavec v očetovi kemični tovarni, 
je klimatsko in hidroterapijo preizkušal pri delavcih tovarne. Leta 1854 je na 
Bledu ustanovil Naravni zdravilni zavod za heliohidroterapijsko zdravljenje in 
se tam tudi naselil. Svojo metodo zdravljenja je prikazal v posebni brošuri. 
Zdravilišče je uspešno in z velikim obiskom bolnikov delovalo do konca prve 
svetovne vojne. Podobna zdravilišča je ustanovil še v Trstu, Firencah in v bli-
žini Merana. 

Na Golniku že od leta 1917 deluje pri nas eno najbolj znanih evropskih kli-
matskih zdravilišč za tuberkulozo, po drugi svetovni vojni pa deluje zdravilišče 
(oddelek mariborske bolnišnice) za pljučne bolezni tudi na Pohorju.

KIRURGIJA 

Kirurgija je v 19. stol. zelo napredovala in je slednjič postala enakovredna 
drugim vejam medicine. Kirurgi so z ozirom na svojo izobrazbo, strokovno 
znanje in socialni položaj postali enakopravni z drugimi zdravniki.

Največjo vlogo v razvoju imajo francoski kirurgi, šele v drugi polovici 19. 
stol. so se jim pridružili Angleži, Američani, Nemci in Avstrijci. Čeprav so bili 
kirurgi odlični operaterji, so bili uspehi tedanjih operacij slabi: vsaka operacija 
je bila življenjsko nevarna, smrtnost je bila 50- do 80-odstotna. Sepse so se 
pojavljale vsak dan, učinkovitega zdravila zanje pa ni bilo. Bolečine so lajšali z 
alkoholom in z opiati. Šele po uvedbi anestezije, antisepse in asepse je kirurgija 
dosegla vrhunske uspehe.

Humphry Davy (1778–1829), angleški fizik in najslavnejši kemik svoje dobe, 
je leta 1800 odkril didušikov oksid (N₂O) in ugotovil, da uspava in odpravlja 
bolečine, če ga človek vdihava. Popularno so ga imenovali rajski plin. Najprej 
so ga uporabili zobozdravniki za ekstrakcijo zob. Davy je bil tudi velik ljubitelj 
in občudovalec naših gora; Slovenijo je obiskal trikrat. 

William Morton (1819–1868), ameriški zobozdravnik, je leta 1846 izvedel 
prvo zobno ekstrakcijo v etrski narkozi. Že naslednje leto so eter uporabljali 
kirurgi v Franciji, Nemčiji in Rusiji. Tudi v ljubljanski bolnišnici na Ajdovščini 
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je že leta 1847 kirurg Leopold Nathan (1790–1860), ki je bil Kernov asistent, 
prvič operiral v etrski narkozi. 

James Young Simpson (1811–1870), angleški ginekolog, je leta 1847 uvedel 
kloroform kot tretje sredstvo za narkozo. Že leta 1849 je tudi Leopold Nathan 
prvič operiral v kloroformovi narkozi v ljubljanski bolnišnici na Ajdovščini.

Karl Koller (1857–1944), dunajski okulist, je leta 1884 uvedel kokain kot 
lokalni anestetik v okulistiki in s tem položil temelje lokalne anestezije. 

Ameriški kirurg William Stewart Halsted (1852–1922) je leta 1885 uvedel 
infiltracijsko anestezijo s kokainom. 

 Isto leto (1885) je ameriški kirurg Leonard Conring (1855–1923) uvedel 
lumbalno anestezijo z vbrizgavanjem kokaina v hrbtenični kanal. Danes se 
uporablja novokain, prokain idr.

Istega leta (1885) je nemški kirurg Max Oberst (1849–1925) uvedel pre-
vodno anestezijo z vbrizgavanjem anestetika naposredno v senzibilni živec. 
Danes se največ uporablja v kirurgiji prstov. Prevodno anestezijo je uvajal tudi 
William Stewart Halsted (1885). 

Antisepso, tj. kirurgijo z uporabo razkužil, ki uničujejo bakterije, reducira-
jo njihovo število ali preprečujejo njihovo razmnoževanje, je uvedel angleški 
kirurg Joseph Lister (1827–1912), profesor kirurgije v Glasgowu, Edinburgu 
in Londonu. Leta 1865 je začel uporabljati karbolno kislino, ki jo je s poseb-
nim pršilom razpršil po operacijskem polju in njegovi okolici. Na rano je dajal 
povoj, ki je bil prav tako prepojen s karbolno kislino. Uspehi so bili odlični, 
smrtnost po operacijah se je občutno zmanjšala. Leta 1867 je Lister v Lancetu 
objavil svoj postopek antisepse, ki je eden velikih napredkov moderne kirur-
gije. Lister baje ni vedel, da sta problem že pred dvema desetletjema podobno 
rešila Olivier Wendell Holmes (1809–1894), profesor anatomije in fiziologije 
ter porodničar iz Bostona, in dunajski porodničar Ignaz Philipp Semmelweis 
(1818–1865), prvi leta 1843, drugi pa leta 1847. 

Asepsa je v nadaljnjem razvoju nadomestila antisepso. Ugotovili so, da je 
treba klicam onemogočiti vstop v rano in operirati v razmerah popolne od-
sotnosti bakterij, tj. aseptično ali brezkužno. To je mogoče doseči tako, da 
se bakterije uničijo s sistematičnim umivanjem in dezinfekcijo kirurgovih rok 
ter s prekuhavanjem instrumentarija, zavojnega materiala ter opreme kirurgov 
in instrumentark pri 120–130 °C oz. s paro pod pritiskom. S temi postopki 
dosežemo skoraj 100-odstotno sterilnost. Asepso so leta 1886 uvedli nemški 
kirurgi Ernst Bergmann (1836–1907), Gustav Adolf Neuber (1850–1932) in 
Curt Schimmelbusch (1860–1895). Slednji je uvedel tudi kapalno narkozo s 
po njem imenovano masko. 
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Leta 1890 je ameriški kirurg William Stewart Halsted (1852–1922) uvedel 
dodatno še gumijaste rokavice. Skoraj istočasno je bila uvedena tudi dezin-
fekcija operacijskega polja s premazom z jodovo tinkturo. 

Uspeh vseh navedenih postopkov je bil izjemen, mortaliteta po operacijah 
se je znižala s 50–80 odstotkov na samo okoli 3 odstotke. 

Guillaume Dupuytren (1777–1835)
Bil je slaven profesor kirurgije v Parizu, spreten operater in dober patološki 

anatom. Uvedel je mnoge nove operacijske posege in opisal številne kirurške 
bolezni, med njimi tudi znano Dupuytrenovo kontrakturo (kontraktura 4. in 
5. prsta roke, ki nastane pri moških po 50. letu). Bil je strog in vesten. Ko ga je 
leta 1832, dve leti pred smrtjo, med predavanjem za študente prizadel cerebro-
vaskularni insult, je ostal na svojem mestu in predaval do konca. Od tedaj do 
smrti je bil invalid.

Dominique Jean Larrey (1766–1842)
Bil je slaven kirurg in generalni inšpektor sanitete Napoleonove armade ter 

organizator sanitete italijanske in egiptovske armade. Uvedel je uspešne me-
tode zdravljenja strelnih ran, hiter transport ranjencev iz prvih bojnih vrst s 
pomočjo t. i. letečih ambulant (ambulances volantes). To so bila lahka vozila s 
potrebnimi pripomočki za prvo pomoč, opravljal pa je tudi težke operacije na 
bojiščih, in to v najtežjih razmerah.

Charles Gabriel Pravaz (1791–1853) 
Francoski kirurg, eden prvih ortopedov, je izdelal zelo uporaben model briz-

galke za podkožne injekcije. Malo spremenjena je še danes v vsakdanji rabi. 

Leta 1869 sta s transplantacijo kožnih režnjev začela transplantacijsko ki-
rurgijo švicarski kirurg Jacques Reverdin (1842–1929) in nemški kirurg Karl 
Thiersch (1822–1895).

Theodor Billroth (1829–1894) 
Bil je profesor kirurgije na Dunaju in vodilni dunajski kirurg druge polovice 

19. stol. Vzgojil je številne odlične kirurge in ima velike zasluge za razvoj ab-
dominalne kirurgije. Izvedel je prvo uspešno resekcijo ezofagusa, prvo totalno 
laringektomijo, resekcijo želodca (operacija po Billrothu I in II), ki se z modi-
fikacijami izvaja še danes, idr. Leta 1880 je izdal Priročnik splošne in specialne 
kirurgije v štirih knjigah (Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie). 
Za bolniške negovalke (sestre), ki so jih izobraževali v bolnišnici, pa je leta 
1881 napisal učbenik Zdravstvena nega doma in v bolnišnici (Die Kranken-
pflege im Hause und im Hospitale), ki je postal, preveden tudi v druge jezike, 
klasičen učbenik zdravstvene nege.
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Theodor Kocher (1841–1917)
Švicar, profesor v Bernu, je bil eden največjih kirurgov svojega časa, znan 

po preučevanju in kirurškem zdravljenju strume. Leta 1909 je prejel Nobelovo 
nagrado za medicino. Po njem se imenuje posebna prijemalka za tkiva.

Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810–1881)
Največji ruski kirurg je bil profesor na Vojni medicinsko-kirurški akademiji 

v Petrogradu. Bil je odličen vojni kirurg in organizator vojaške sanitetne služ-
be, v Krimski vojni je na bojišče pripeljal bolničarke. Po njem je imenovana 
amputacija stopala tik nad skočnim sklepom (osteoplastična eksartikulacija), 
ko ostaja daljši krn (Pirogovova amputacija stopala). Na bojišču je pri oskrbi 
prelomov kosti prvi uporabljal mavčev povoj, kar je olajšalo transport, in prvi 
je operiral v etrski narkozi. Napisal je obširno delo Klinična kirurgija (Klini-
sche Chirurgie, Leipzig 1851–1854), Osnove splošne vojne kirurgije (Grundzüge 
der allgemeinen Kriegschirurgie, Leipzig 1864) in druga pomembna dela. 

Friedrich Esmarch (1823–1908) je leta 1873 uvedel prevezo uda, s katero 
dosežemo ishemijo, ki olajšuje operativno delo na ekstremitetah oz. ustavi kr-
vavitev. Pod posebnimi pogoji se ta preveza uporablja še danes.

Auguste Nelaton (1807–1873) je bil francoski kirurg, ki je v urologijo uve-
del po njem imenovani gumijasti kateter, ki se uporablja še danes. 

V tem obdobju sta tudi v Sloveniji delovala dva pomembna kirurga, Edo 
Šlajmer in Peter Defranceschi.

Edo Šlajmer (1864–1935)
Promoviran je bil leta 1888 na me-

dicinski fakulteti v Gradcu in bil nato 
asistent pri Antonu Wölflerju, pro-
fesorju v Gradcu, nekdanjem sode-
lavcu znamenitega kirurga Billrotha. 
Šlajmer je leta 1891 kot že uveljavljen 
kirurg prišel v Ljubljano in bil nasle-
dnje leto imenovan za predstojnika 
kirurškega oddelka deželne splošne 
bolnišnice. Na Slovenskem je prvi 
vpeljal aseptična in antiseptična nače-
la moderne kirurgije ter ločil septične 
bolnike od aseptičnih. Operiral je v 
splošni kloroformni anesteziji, v lum-
balni in lokalni anesteziji pa je upora-
bljal tropakokain. Zgodaj je spoznal 
pomen rentgenske diagostike. Bil je Slika 33: Edo Šlajmer
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pionir moderne kirurgije pri nas, uvajal je nove operacijske postopke, izboljšal 
pooperacijsko nego bolnikov, bil je dober diagnostik in odličen operater v celo-
tni kirurgiji, porodništvu in ginekologiji. Vse njegovo delo je dalo trdne osnove 
slovenski klinični in znanstveni kirurgiji. 

Šlajmer je napisal številne znanstvene in strokovne razprave. V letih 1911 in 
1912 se je kot prostovoljec udeležil balkanskih vojn in kot vojni kirurg deloval 
v niški in beograjski bolnišnici. Po potresu v Ljubljani leta 1895 je sodeloval 
pri načrtovanju nove bolnišnice na Zaloški cesti in tam po modernih načelih 
uredil kirurški oddelek. Šlajmerja so šteli za najboljšega kirurga v tedanji južni 
Avstriji. Zaradi nesoglasja z avstro-ogrsko oblastjo je že leta 1911 zapustil de-
želno bolnišnico, obdržal pa je zasebno prakso v Ljubljani in operiral do leta 
1929 v Leonišču (sanatoriju usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega). Šlaj-
mer je užival mednarodni ugled. Bil je član mnogih zdravniških društev: slo-
venskega, hrvaškega, srbskega, češkega, avstrijskega in nemškega. Leta 1922 ga 
je univerza v Zagrebu imenovala za častnega profesorja kirurgije.

Peter Defranceschi (1863–1937)
Bil je Šlajmerjev sodobnik, odličen kirurg in diagnostik, ki je deloval v bol-

nišnici v Kandiji pri Novem mestu (ustanovljena leta 1894). Deloval je tudi kot 
okrožni zdravnik, bil je sodni izvedenec in prizadeval si je za slovensko sodno-
medicinsko terminologijo. 

Šlajmerjev naslednik v Ljubljani je bil Franc Derganc st. (1877–1939), uče-
nec znamenite Billrothove dunajske kirurške šole, odličen kirurg in plodovit 
strokovni pisec. Leta 1929 je bil ustanovitelj in prvi urednik Zdravniškega ve-
stnika, ki izhaja še danes. 

PORODNIŠTVO IN GINEKOLOGIJA

Jean Alexandre Lejumeau de Kergaradec (1788–1877)
Bil je prvi, ki je leta 1822 v Parizu spoznal in opisal vrednost poslušanja 

(avskultacije) plodovih srčnih utripov za ugotavljanje stanja ploda v nosečnosti 
in med porodom. Utripe je že leta 1818 odkril François Isaak Mayer (umrl 
1855). Do druge polovice 20. stol. je bila avskultacija plodovih srčnih utripov 
edini postopek za kontrolo stanja ploda.

 
Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865)
Leta 1847 je odkril preprost postopek, s katerim je izredno zmanjšal umrlji-

vost zaradi puerperalne sepse, zaradi katere so umirale številne porodnice. Ro-
jen je bil v Budimu na Madžarskem, študiral je na Dunaju in bil nato asistent na 
I. porodniški kliniki na Dunaju. Po razočaranju in neugodnostih, ki jih je tam 
doživel, je odšel v Pešto, kjer je bil od leta 1855 profesor porodništva. Izčrpan 
od boja za svoje odkritje je duševno zbolel. Umrl je na Dunaju zaradi piemije 
in sepse, bolezni, proti kateri se je boril.
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Na Dunaju sta bili v tistem času dve porodniški kliniki, ena za vaje za štu-
dente, druga pa za vaje za babice. Semmelweis je opazil izredno veliko mortali-
teto porodnic zaradi puerperalne sepse na I. kliniki, medtem ko je bila mortali-
teta na II. kliniki mnogo nižja. Ugotovil je vzrok: študenti, ki so imeli vaje na I. 
kliniki, so neposredno po obdukcijah 
preiskovali nosečnice in jih z nečisti-
mi prsti inficirali. Semmelweis je leta 
1847 odredil, da si je moral študent 
pred vsakim vaginalnim pregledom 
umiti roke v 3-odstotni raztopini 
klornega apna. Po kratkem času se 
je smrtnost porodnic znižala z 18,3 
odstotka na 1,2 odstotka. Semmel-
weisu niso verjeli, tudi mnogi znani 
strokovnjaki so ga hudo napadali in 
celo zasmehovali. Prvo poročilo o 
Semmelweisovem odkritju je leta 
1847 objavil dunajski dermatolog 
Ferdinand Hebra, leta 1861 pa je iz-
šlo njegovo klasično delo Etiologija, 
opredelitev in profilaksa puerperalne 
sepse (Die Aetiologie, der Begriff und 
die Prophylaxis des Kindbettfiebers). 
Priznanja do svoje smrti ni doživel, 
njegova teorija in praksa pa sta obve-
ljali. Štejemo ga med velike reforma-
torje medicine novejšega obdobja.

Po uvedbi anestezije in antisepse se je razvilo tudi operacijsko porodništvo: 
carski rez so začeli opravljati pogosteje, uvedena je bila ekspresija placente po 
Credéju, Braxton Hicksov obrat na nožice, uveljavila se je teorija o ozki me-
denici itd. Porodništvo je sčasoma postalo samostojna stroka, ustanavljali so 
porodnišnice in samostojne klinike. 

Napredovati je začela tudi operacijska ginekologija. V začetku 19. stol. je 
bila še del splošne kirurgije, kasneje pa se je od nje ločila in se povezala s poro-
dništvom v skupno stroko.

Leta 1852 je eden najbolj znanih ameriških ginekologov 19. stol. James Ma-
rion Sims (1813–1883) uvedel operacijo vezikovaginalne fistule, uvedel pa je 
tudi posebno izvedbo ginekološkega zrcala (spekuluma).

Leta 1874 je nemški porodničar Robert Olshausen (1835–1915) uvedel 
abrazijo uterusa.

Slika 34: Ignaz Philipp Semmelweis



83

M E D I C I N A  V  1 9 .  S T O L E T J U 

Leta 1878 je nemški ginekolog Wilhelm Alexander Freund (1833–1918) 
uvedel totalno abdominalno ekstirpacijo uterusa.

ODKRITJE RENTGENSKIH 
IN RADIJSKIH ŽARKOV

Nemški fizik v Würzburgu Wil-
helm Conrad Röntgen (1845–1923) 
je leta 1895 odkril žarke s posebnimi 
lastnostmi, ki jih je imenoval žarki 
X. Kasneje so jih imenovali po njem, 
odkritje pa je prav gotovo eno najve-
čjih vseh časov. Pri svojih poskusih 
s katodnimi žarki je na fotografski 
plošči odkril obrise kosti svoje roke. 
Kmalu so spoznali vrednost tega od-
kritja, saj so lahko prikazali frakture 
in dislokacije kosti in tujke v tkivih. 
Odkritje je bilo pomembno tudi za 
zgodnjo dignostiko zelo razširjene 
tuberkuloze. Že leta 1898 je zdravni-
kom uspelo s kontrastnimi sredstvi 
prikazati votle telesne organe, zlasti 
prebavni trakt. 

Rentgensko diagnostiko so izre-
dno hitro sprejeli zdravniki in bol-
niki po vsem svetu. Prevelike doze rentgenskih žarkov so pri rentgenologih 
povzročile hude okvare: hude spremembe na koži, rak, krvna obolenja. Novi 
aparati z zmanjšanim sevanjem omogočajo opazovanje na zaslonu, računalni-
ki pa omogočajo slikanje tudi v plasteh.

Rentgensko obsevanje je izredno pomembno tudi pri zdravljenju raka.

Po odkritju rentgenskih žarkov je francoski fizik Antoine Henri Becquerel 
(1852–1908) preučeval pojav fluorescence, tj. svetlenja nekaterih snovi, ko so 
obsevane. Pri tem je odkril lastnost uranovih soli, da sevajo brez zunanjega 
vpliva. Pojav so imenovali radioaktivnost.

Francoski fizik Pierre Curie (1859–1906) in njegova žena, Poljakinja Marie 
Sklodowska - Curie (1867–1934), sta preučevala radioaktivnost urana in pri 
tem leta 1898 odkrila dva radioaktivna elementa: prvega sta po ženini domo-
vini imenovala polonij, drugega radij. Radioaktivnost radija je bila 900-krat 
močnejša od radioaktivnosti urana. Leta 1903 sta skupaj z Becquerelom za 
to odkritje prejela Nobelovo nagrado. Odkritje je pospešilo razvoj medicine. 
Ugotovili so, da radijevi žarki uničujejo živa tkiva, in to lastnost začeli upora-

Slika 35: Wilhelm Conrad Röntgen
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bljati za zdravljenje novotvorb (raka). Razvila se je nova medicinska stroka, 
onkologija, ki se eksperimentalno in klinično ukvarja z novotvorbami. 

V Sloveniji se je zdravljenje z rentgenskimi in radijevimi žarki razvilo po 
prvi svetovni vojni, nekateri naši zdravniki pa so rentgensko diagnostiko upo-
rabljali že takoj na začetku 20. stol.

NEVROPSIHIATRIJA

Ukvarja se z diagnostiko in terapijo psihičnih in nevroloških bolezni. Dote-
danji terapevtski nihilizem se je v 19. stol. umikal začetkom terapije številnih 
bolezni in začenjala se je delitev na dve ločeni stroki, nevrologijo in psihiatrijo. 
Nadaljevala se je humanizacija odnosov in demistifikacija duševnih bolnikov. 

Moritz Romberg (1795–1873)
Deloval je v Berlinu in bil med prvimi, ki so nevrologiji pridobili samostojno 

mesto v medicini. Napisal je prvi celovit Učbenik človekovih živčnih bolezni 
(Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen, 1840–1846). Po njem se ime-
nuje Rombergov znak za preizkus ravnotežja. Romberg ga je opisal leta 1843 
in se še danes uporablja v diagnostiki obolenj malih možganov (pri stoji z za-
prtimi očmi se pri boleznih opaža močno nagibanje).

 
Paul Broca (1824–1880)
Bil je francoski anatom, kirurg in antropolog, ki je raziskoval lokacije mož-

ganskih funkcij, kar je bilo pionirsko delo v razvoju psihiatrije in nevrofiziolo-
gije. Leta 1861 mu je uspelo določiti motorični govorni center v levi hemisferi 
velikih možganov, ki se po njem tudi imenuje. To je bil začetek nadaljnjega 
sistematičnega raziskovanja možganskih funkcij.

Carl Westphal (1833–1890) in Wilhelm Erb (1840–1921), nemška psihia-
tra, sta neodvisno drug od drugega leta 1875 opisala patelarni refleks. West-
phal je objavil monografije o boleznih možganov in hrbtenjače ter opozoril 
tudi na diagnostično vrednost drugih refleksov. 

Jean Martin Charcot (1825–1893)
Bil je največji francoski in pomemben evropski nevrolog. Bil je profesor v 

Parizu. Raziskoval je histerijo, opisal številne druge nevrološke bolezni (mul-
tiplo sklerozo, kontrakture, nevrosifilis, epileptiformne napade idr.) in zdravil 
s hipnozo. 

Joseph Babinski (1857–1932), francoski nevrolog, je opisal po njem ime-
novani Babinskijev refleks, ki napoveduje motnje motorike (normalna je dor-
zalna fleksija nožnega palca in plantarna fleksija malih prstov).
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James Parkinson (1755–1824), angleški zdravnik, je leta 1817 opisal simp-
tomatologijo po njem imenovane Parkinsonove bolezni (tresenje telesa, upo-
časnjeni gibi, izguba ravnotežja).

Vladimir Mihajlovič Behterjev (1857–1927) je največji ruski nevrolog. 
Deloval je v Petrogradu, opisal je številne bolezni in simptome, predvsem pa 
se je ukvarjal z anatomijo in psihofiziologijo možganov. Po njem je imenova-
na Behterjevova bolezen (ankilozirajoči spondilartritis, ki povzroči otrdelost 
hrbtenice). 

Alois Alzheimer (1864–1915), nemški nevropsihiater, je leta 1896 prvič 
poročal o bolezni, ki se danes imenuje po njem, leta 1906 pa je za to bolezen 
predložil klinične in nevropatološke dokaze. Progresivna atrofija možganske 
skorje povzroči izgubo spomina, nezmožnost razmišljanja, vedenjske spre-
membe, progresivno demenco idr. 

Leta 1891 je nemški internist Heinrich J. Quincke (1842–1922) uvedel 
lumbalno punkcijo in preiskave likvorja, kar omogoča natančnejšo diagnosti-
ko v nevrologiji.

Vincenzo Chiarugi (1759–1820) je bil zdravnik v Firencah in eden refor-
matorjev psihiatrije. Leta 1802 je ustanovil prvo psihiatrično kliniko v Evropi. 
Leta 1793 je izdal študijo, v kateri opisuje izvide sekcij 62 duševnih bolnikov, 
pri njih pa je le v redkih primerih našel bolezenske spremembe v možganih. 
To je bil velik napredek v raziskovanju in razumevanju duševnih bolezni ter 
prispevek k humanizaciji odnosov do duševnih bolnikov.

Emil Kraepelin (1856–1926)
Nemški psihiater, eden največjih svojega časa, je izdelal prvo moderno kla-

sifikacijo psihoz. Opisal jo je v učbeniku Kompendij psihiatrije (Compendium 
der Psychiatrie, 1883), ki je kasneje izšel še v osmih izdajah z naslovom Učbe-
nik psihiatrije (Lehrbuch der Psychiatrie). Preučeval je zlasti shizofrenijo, ki so 
jo takrat imenovali še dementia praecox.

Sergej Sergejevič Korsakov (1854–1900), ruski nevrolog, je opisal po njem 
imenovani Korsakovov sindrom s polinevritičnimi motnjami in psihozo pri 
kroničnih alkoholikih.

Cesare Lombroso (1836–1909), veliki italijanski psihiater in kriminolog, se 
je proslavil s svojimi študijami o genijih, rojenih zločincih, prostituciji, opazo-
vanjih v sodni psihiatriji itd.
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Richard von Krafft-Ebing (1840–1902)
Bil je profesor v Gradcu in na Dunaju, položil je temelje seksualne psihopa-

tologije. Napisal je dva pomembna in uspešna priročnika, Učbenik psihiatrije 
(Lehrbuch der Psychiatrie, 1879) in enciklopedično delo Seksualna psihopato-
logija (Psychopathia sexualis, 1886). Po slednjem je zaslovel, saj je opisal šte-
vilne perverznosti in drugačne oblike spolnega vedenja. 

James Braid (1795–1860), angleški zdravnik, je leta 1841 odkril hipnoti-
zem. Ta metoda psihoterapije se uporablja še danes.

Karl Bleiweis Trsteniški (1834–1909)
Bil je pionir slovenske psihiatrije. Njegova prizadevanja so pripeljala do zi-

dave Kranjske deželne blaznice Studenec, ki so jo zgradili med letoma 1878 
in 1899. Pred tem so bili duševni bolniki nameščeni v posebnem poslopju v 
okviru Splošne bolnišnice v Ajdovščini. 

OFTALMOLOGIJA

Oftalmologija je mlajša medicinska disciplina, ki je nastala v 18. stol., ko so 
delo iz rok laičnih operaterjev mrene in šarlatanov prevzeli šolani zdravniki. 
Oftalmologija se je popolnoma izločila iz kirurgije. Leta 1812 je bila na Dunaju 
ustanovljena prva samostojna očesna klinika na svetu, ustanovil pa jo je Georg 
Joseph Beer (1763–1821).

Največje zasluge za razvoj oftalmologije ima nemški zdravnik, fiziolog, fizik 
in filozof Hermann Helmholtz (1821–1894). Med drugim je preučeval tudi 
fiziologijo in patologijo očesa in leta 1851 iznašel oftalmoskop. Njegov izum 
pomeni velik napredek v diagnosticiranju očesnih bolezni.

Albrecht Graefe (1828–1870), profesor v Berlinu, je prvi opozoril na dia-
gnostično vrednost zastojne papile pri možganskih tumorjih, izpopolnil pa je 
tudi operacijo katarakte.

Hermann Snellen (1834–1908), holandski okulist, je leta 1862 uvedel op-
totipe, ki se uporabljajo še danes. To so tablice za določevanje ostrine vida v 
obliki črk, številk ali posebnih znakov. 

Karl Koller (1857–1944), dunajski okulist, je leta 1884 uvedel kokain kot 
lokalni anestetik, kar je omogočilo mnoge nove operacijske posege na očesu.

Karl Credé (1819–1892), nemški porodničar, je leta 1884 uvedel profilak-
tično vkapanje srebrovega nitrata v oči novorojenčkov takoj po rojstvu, in to 
za preprečevanje gonoroične očesne infekcije. Po njem se imenuje tudi zunanji 
prijem za iztis placente pri zapoznelem luščenju. 
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Louis Braille (1809–1852), francoski učitelj slepih, ki je pri treh letih osle-
pel, je razvil pisavo za slepe, ki se po njem tudi imenuje. Slepi jo berejo s tipa-
njem, uporablja pa se po vsem svetu. 

OTORINOLARINGOLOGIJA

Nastala je iz treh vej medicine: rinologije in laringologije, ki sta se ukvarjali 
z boleznimi nosu in grla in bili sestavni del interne medicine, ter otologije, ki 
se je razvijala samostojno. Šele v 19. stol. so se z uvedbo endoskopskih preiskav 
vse tri veje združile v eno.

Moderni razvoj se je začel v Angliji, potem ko je londonski otolog Joseph 
Toynbee (1815–1866) začel preučevati patološko anatomijo ušesa in se začel 
ukvarjati s kliniko. V prakso je uvedel otoskop. 

Manuel Garcia (1805–1906) je leta 1854 izumil laringoskop, ki je pomem-
ben pripomoček za diagnostiko. Bil je učitelj petja v Londonu, ki je s pomočjo 
zobozdravniškega ogledala opazoval lastne glasilke.

Prosper Ménière (1799–1862), pariški zdravnik, je leta 1861 opisal obliko 
vrtoglavice, ki se po njem imenuje Ménièrova bolezen.

Adam Politzer (1835–1920), dunajski otolog, je leta 1863 poročal o svoji 
novi metodi ugotavljanja prehodnosti Evstahijeve tube. 

Theodor Billroth (1829–1894), dunajski kirurg, je leta 1873 opravil prvo 
totalno ekstirpacijo larinksa.

PEDIATRIJA

Industrijska revolucija in spremljajoče slabe ekonomsko-socialne razmere 
so težko prizadele otroke: velika smrtnost, podhranjenost, infekcijske bolezni, 
tuberkuloza, rahitis idr. so bili dejavniki, ki so usmerjali k povečani skrbi za 
otroka. Pariška klinično-patološka šola je uvedla nov pristop, ko so tudi pri 
otrocih začeli klinično sliko primerjati in vrednotiti s patološkoanatomskimi 
izvidi. Leta 1848 je pediatrija postala reden študijski predmet na medicinski 
fakulteti v Berlinu, kasneje pa tudi na drugih univerzah. Dunajska medicinska 
šola je tudi v klinične preiskave otrok vse bolj vključevala perkusijo, avskul-
tacijo, termometrijo, mikroskopske in kemične preiskave. Uvajali so zaščitna 
cepljenja. Pediatrija se je popolnoma izločila iz interne medicine. Spreminjati 
se je začela tudi miselnost, uvajali so šolsko higieno, med šolsko mladino so 
propagirali telovadbo, ustanavljali so otroška letovišča in specializirane otro-
ške bolnišnice – prva je bila odprta leta 1802 v Parizu.
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John Hughes Bennet (1812–1875), angleški patolog, je leta 1841 uvedel ri-
bje olje v terapijo rahitisa. Bolezen, imenovana tudi angleška bolezen, je bila 
pri majhnih otrocih zelo razširjena, zlasti v severnih industrijskih mestih na 
obeh straneh Atlantika. Šele leta 1922 je bil odkrit vitamin D, ki je pomemben 
za razvoj skeleta. 

Emil von Behring (1854–1917) je leta 1890 odkril difterični antitoksin. Tri 
leta kasneje je bil uveden v redno klinično uporabo in v profilaksi in zdravlje-
nju difterije se je potrdil kot uspešen. Davica, ki je bila dotlej med najnevar-
nejšimi obolenji otrok, je postajala manj nevarna in kasneje s sistematičnim 
cepljenjem popolnoma obvladljiva. 

DERMATOVENEROLOGIJA

Šele razvoj bakteriologije in patološkoanatomske raziskave so odkrile pravi 
vzrok mnogih kožnih bolezni in bolezni spolnih organov. 

Jean Louis Alibert (1768–1837), veliki francoski dermatolog, je uvedel kla-
sifikacijo kožnih bolezni in prvi mnoge tudi opisal.

Ferdinand von Hebra (1816–1880), začetnik dunajske dermatološke šole, 
je bil eden najuglednejših dermatologov svojega časa. Za profilakso dekubital-
nih ran je iznašel vodno ležišče in med drugim odkril povzročitelja skabiesa. 
Izdal je Atlas kožnih bolezni v desetih zvezkih (Atlas der Hautkrankheiten, 
1856–1876). 

Moritz Kaposi (1837–1902), madžarski dermatolog, je med mnogimi bo-
leznimi opisal tudi multipli sarkom kože, ki se po njem tudi imenuje. Pojavlja 
se predvsem pri moških po petdesetem letu, sprva na ekstremitetah v obliki 
s krvjo prežetih nodularnih eflorescenc, ki se kasneje pojavijo tudi v drugih 
organih. 

Niels Ryberg Finsen (1861–1904), danski dermatolog, je leta 1896 uvedel 
obsevalno terapijo, zlasti pri zdravljenju kožne tuberkuloze, s t. i. Finsenovo 
svetilko. S tem je utemeljil novo vejo terapije, helioterapijo.

Ob koncu 19. stol. se je začel sistematični boj proti spolnim (veneričnim) bo-
leznim. Ker prostitucije, ki je bila največji izvor infekcij, ni bilo mogoče uspe-
šno zatirati, pa tudi zato, ker še ni bilo uspešnih zdravil, so se venerične bolezni 
katastrofalno razširile, med njimi zlasti sifilis, ki je ponekod postal endemičen. 
Taka endemična žarišča so bila v hrvaških obmorskih krajih in Gorskem ko-
tarju, pri nas pa v okolici Postojne, Novega mesta in Ribnice. Imenovali so jo 
škrljevska bolezen po kraju Škrljevo blizu Reke.
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Za zdravljenje sifilisa so uporabljali številna zdravila, zlasti živo srebro v 
obliki kopeli, pare in mazil, a ni bilo uspešno. Leta 1905 sta Fritz Schaudin 
(1871–1906) in Erich Hoffman (1868–1959) odkrila povzročitelja sifilisa, to 
je bila bleda treponema (Treponema pallidum), istega leta pa je Paul Ehr-
lich (1854–1915) s svojim asistentom Sahačirom Hato (Sahachiro Hata, 
1873–1938) sintetiziral Salvarsan, prvo uspešno zdravilo. Hitrejše ozdravitve 
je omogočilo šele odkritje penicilina.

HIGIENA, JAVNO ZDRAVSTVO IN SOCIALNA MEDICINA

Leta 1830 je v Evropi ob epidemijah, ki so že razsajale, prvič izbruhnila epi-
demija kolere, bolezen, ki je evropski zdravniki dotlej niso poznali. Smrtnost 
je bila velika in neprestano so se pojavljala nova žarišča povsod po Evropi. V 
poteku epidemij so bile sprejete številne odredbe in zakoni o higieni, odvaža-
nju smeti, graditvi kanalizacij in vodovodov, gojitvi domačih živali v mestih, 
potem karantenski ukrepi, navodila o varovanju pred okužbami itd. 

Higienski in drugi ukrepi so bili tudi že začetki reševanja zdravstvenih pro-
blemov industrijske družbe. V upravah državnih ustanov, v tovarnah, rudni-
kih, vojski itd. so začeli delovati uradni zdravniki, ki so imeli predvsem preven-
tivne naloge. Industrijski delavci, rudarji, železničarji, upravni delavci idr. so 
se začeli organizirati in združevati, saj so spoznali, da lahko svoje življenjske, 
delovne in zdravstvene probleme rešujejo le skupno in organizirano. Ustana-
vljali so »bolniške blagajne« in jih sami financirali s tedenskimi ali mesečnimi 
prispevki. 

Temeljite spremembe so se zgodile v Nemčiji. Na pobudo državnega kan-
clerja Otta von Bismarcka je bila v letih od 1883 do 1889 sprejeta državna 
zdravstvena zakonodaja, ki je bila napredna in vzorna. Sestavljali so jo trije 
zakoni o zdravstvenem, nezgodnem in invalidskem zavarovanju. Zgledu so v 
20. stol. sledile mnoge države, vsaka od njih pa je problematiko urejala po svoje 
(v Angliji je npr. David Lloyd George leta 1911 uvedel svoj predlog državnega 
zavarovanja, imenovan National Insurance). Prevladovalo je spoznanje, da so 
investicije v socialne in zdravstvene programe smotrne in za državo tudi ko-
ristne. 

Med prvimi borci za ureditev javnega zdravstva, epidemiologije in socialne 
medicine so bili Johann Peter Frank v Avstriji in John Snow v Angliji, v Nemčiji 
pa patolog Rudolf Virchow, Max Pettenkofer, Christoph W. Hufeland idr. 

Leta 1851 je bila v Parizu mednarodna konferenca evropskih držav o sku-
pnih ukrepih proti kugi, koleri in rumeni mrzlici. Pri teh ukrepih je pomembna 
vloga pripadla novoustanovljenim higienskim zavodom, ki so tudi operativno 
posegali v praktično delo.

John Snow (1813–1858)
Deloval je v Londonu, bil je kirurg (pri operacijah in porodih je uporabljal 

kloroform) in eden pionirjev epidemiologije. Raziskoval je epidemijo kolere v 
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Londonu in leta 1849 v svojem delu O načinu razširjanja kolere (On the Mode 
of Communication of Cholera) trdil, da se kolera prenaša s pitno vodo, kar je 
tudi praktično dokazal. Leta 1856 je enako trdil za prenos in nastanek tifusne 
epidemije. Zavzemal se je za ureditev vodovodov in kanalizacije. 

Max Pettenkofer (1818–1901)
Bil je med vidnimi zagovorniki higienskega gibanja in javnega zdravstva. 

Leta 1866 je v Münchnu ustanovil Higienski inštitut in dosegel, da je higiena 
postala poseben študijski predmet na medicinskih fakultetah. V Münchnu je 
dosegel izgradnjo kanalizacijskega omrežja, pokritih greznic in odločilno vpli-
val na izboljšanje pitne vode. Pettenkofer je leta 1860 tudi obiskal nekaj krajev 
na nekdanjem Kranjskem, v Istri in na območju Tržaškega Krasa, ko je tam 
divjala huda epidemija kolere.

Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836)
Bil je ugleden profesor medicine v Jeni in Berlinu, zaslužen za razvoj splo-

šnega javnega zdravstva, o čemer je tudi največ pisal. Zavzemal se je za široko 
uvedbo vakcinacije proti kozam, pisal je o kugi, koleri in drugih nalezljivih bo-
leznih v Prusiji. Je utemeljitelj vitalistične koncepcije o zdravju in boleznih, 
po kateri sta življenjska energija in zdravilnost narave osnovna dejavnika, 
ki ohranjata zdravje, ob pomanjkanju življenjske energije pa nastaja bolezen. 
Zdravnik se mora pri svojem delu usmerjati k podpori obeh dejavnikov, pripo-
ročati mora zdravo življenje, ustre-
zen način prehrane, fizikalno terapi-
jo (tudi hidroterapijo) in preudarno 
predpisovati zdravila. Njegova bibli-
ografija obsega več kot 400 naslovov, 
njegovo najbolj popularno delo pa 
je Umetnost podaljševanja življenja 
(Kunst, das menschliche Leben zu 
verlängern, 1796), ki ga je v tretji iz-
daji leta 1805 imenoval Makrobioti-
ka (Makrobiotik). Vsebuje koncepte 
o vzrokih bolezni, njihovem zdra-
vljenju in o zdravem načinu življenja. 
Prevedena je bila v številne jezike. 

Na Slovenskem je bil kot higi-
enik pomemben Matija Prelog 
(1813–1872), dolgoletni mariborski 
zdravnik in politik. Prevedel in prire-
dil je Hufelandovo Makrobiotiko, 
ki je izšla leta 1864 v Mariboru. 

Slika 36: Hufeland in Prelog, Makrobiotika
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SODNA MEDICINA

Uvedba kemijskih in bioloških postopkov je pomenila odločilen prispevek 
k razvoju sodne medicine. Posebej pomembna je postala sodna toksikologija, 
ki je z novimi postopki prispevala k pojasnitvi mnogih zamotanih primerov 
zastrupitev. Prva katedra za sodno medicino je bila ustanovljena leta 1875 na 
Dunaju. 

RDEČI KRIŽ

Je mednarodna humanitarna or-
ganizacija za pomoč v miru in vojni. 
Pobudnik za ustanovitev je bil švi-
carski bančnik in filantrop Henry 
Dunant (1828–1910), potem ko je 
leta 1859 po bitki pri severnoitalijan-
ski vasi Solferino (med zaveznicama 
Sardinijo in Francijo ter Avstrijo) na 
bojišču videl ležati na tisoče mrtvih 
in ranjenih brez zdravstvene oskrbe 
in druge pomoči. Organiziral je po-
moč pri prebivalcih sosednjih vasi. 
Bedo in brezup ranjencev je priza-
deto opisal leta 1862 v knjigi Spomin 
na Solférino (Un souvenir de Sol-
férino). V njej se je spraševal, ali ne 
bi bilo mogoče že v miru pripraviti 
prostovoljcev in materialne osnove 
za pomoč v vojnah. Po njegovih šte-
vilnih prizadevanjih in prizadevanjih 
mnogih pomembnih predstavnikov javnega življenja je bila leta 1864 sklenjena 
prva Ženevska konvencija, ki je urejala položaj in zdravstveno oskrbo ranje-
nih vojakov in bolnikov, skrb za vojne ujetnike, zaščitne oznake medicinskega 
osebja in lazaretov ter določala njihovo nevtralnost. Za mednarodni simbol 
zaščite je bil določen rdeči križ na belem polju (tj. švicarska zastava z obrnje-
nimi barvami). Ker je bil križ za islamske države izrazit krščanski simbol, so za 
svoj simbol sprejele rdeči polmesec. Ženevsko konvencijo so podpisale števil-
ne države in jo spoštovale v naslednjih vojnah. Sprejetje teh načel je pomeni-
lo začetek mednarodnih humanitarnih organizacij Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca. Leta 1901 je Dunant prejel prvo Nobelovo nagrado za mir. Med 
drugo svetovno vojno se je Rdeči križ ukvarjal tudi z reševanjem taboriščnikov 
in Judov pred genocidom, po vojni pa z iskanjem pogrešanih in z repatriacijo 
deportiranih oseb.

Slika 37: Henry Dunant
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FLORENCE NIGHTINGALE

Angležinja Florence Nightingale 
(1820–1910) se je rodila v Firencah 
(od tod ime). V tujini si je pridobila 
osnovno znanje iz zdravstvene nege. 
Bila je pri diakonisah v Kaiserswert-
hu pri Düsseldorfu. Diakonise (iz 
gr. diakonein – skromno služenje) 
so evangeličanske poklicne bolniške 
sestre, ki se smejo poročiti ali pa ži-
vijo v skupnostih in se tam tudi izo-
bražujejo. V Parizu se je seznanila z 
delom katoliških sester usmiljenk. 
Leta 1854 je na prošnjo angleškega 
vojnega ministra prevzela organiza-
cijo nege ranjenih vojakov v krimski 
vojni (med Rusijo ter Turčijo, Fran-
cijo in Anglijo, 1854–1856). Z 38 se-
strami je prevzela službo in odšla na 
bojišče, kjer je z največjo požrtvoval-
nostjo negovala ranjence, organizira-
la medicinsko oskrbo in izobraževala 
sestre in bolničarke. V nekaj mesecih 
ji je uspelo smrtnost ranjencev znižati s 24 odstotkov na samo 2 odstotka. 

Leta 1856 je postala generalna prednica ženske zdravstvene nege v angleški 
armadi. Kasneje se je posvetila izobrazbi sester in bolničark tudi v civilnem 
zdravstvu. 

Leta 1860 je začela uvajati dejavnosti, ki so zdravstveno nego spremenile v 
spoštovan poklic, za katerega je bila potrebna tudi primerna izobrazba. Njena 
želja je bila, da zdravstvene nega postane tudi javno priznan poklic. Ustanovi-
la je šolo za zdravstveno nego z internatom v bolnišnici sv. Tomaža v Londonu: 
izobraževanje je trajalo eno leto na šoli, nato pa je sledilo dveletno nadaljnje 
izobraževanje v praksi. Tak način izobraževanja je postal vzorčen v Angliji in v 
nekaterih drugih državah. Napisala je učbenik Beležke o delu sester (Notes on 
Nursing, 1859), ki je bil preveden v mnoge jezike. 

Rojstni dan Florence Nightingale, 12. maj, je bil izbran za Mednarodni dan 
medicinskih sester, ki ga praznujejo vsako leto. 

Slika 38: Florence Nightingale



93

M E D I C I N A  V  1 9 .  S T O L E T J U 

POLOŽAJ ZDRAVNIKOV V 19. STOLETJU

Študij medicine se je začel v 19. stol. temeljito spreminjati. Reforma je začela 
v Franciji, sledile so medicinske fakultete v Nemčiji, Avstriji in v drugih drža-
vah. Namesto dotedanjega študija, ki je imel za osnovo preučevanje zapisov 
starih avtorjev, t. i. avtoritet, se je uvajal v prakso usmerjen študij, ki je temeljil 
na praksi v bolnišnicah in na delu v laboratorijih. 

Medicinsko znanje je nenehno naraščalo in razvijale so se posamezne spe-
cialnosti. Glavni nosilec zdravstva je postajal splošni ali hišni zdravnik. Zgraje-
ne so bile tudi mnoge moderne splošne bolnišnice, porodnišnice, psihiatrične 
bolnišnice ali umobolnice, kot so jih takrat imenovali, ustanavljali so različne 
ambulante, zavode za fizikalno terapijo, številne laboratorije za bakteriološke 
in kemične preiskave, higienske zavode itd.

Ob tem se je razvijala tudi t. i. alternativna medicina v različnih oblikah, 
tudi z lažnimi in goljufivimi obeti. Zanimivo je, da so sčasoma vse države spre-
jele zakone proti takim oblikam zdravljenja. Izjema je bila edino Nemčija, ki 
je leta 1869 sprejela zakon, ki je dovoljeval vsakomur brez razlike, z ustrezno 
strokovno izobrazbo ali brez nje, ukvarjanje z zdravljenjem. Taki zdravilci 
(nem. Heilpraktiker) lahko delujejo še danes.

Za velik napredek 19. stol. štejemo dejstvo, da so lahko v številnih evropskih 
državah v drugi polovici stoletja, v ZDA pa že prej, začele študirati medicino 
tudi ženske in si pridobivati doktorat. Elizabeth Blackwell (1821–1910) je bila 
prva ženska, ki si je leta 1849 na Geneva Medical School v New Yorku pridobi-
la doktorski naslov. V Evropi so ženske lahko začele študirati: v letih med 1872 
in 1882 v Rusiji, leta 1863 v Franciji, leta 1864 v Švici, leta 1874 v Angliji, leta 
1890 v Grčiji, leta 1897 v Avstro-Ogrski in leta 1900 v Nemčiji.

Prva slovenska zdravnica, Eleonora Jenko Groyer (1879–1959), je diplomi-
rala leta 1907 v Peterburgu.


