7

V A II II O I S T A

: : I I I , ] . I - i is j A r R A U

I. S r S T A.

lrofeselori
Pentti lliettlnen
ni 1;i Li lrr--ostr. esi te'l-rniin seurfn
kokoultsessa. huhtil.ruun 4. rrij.ivi,inii" l-982.

Ilarvoin
kuin

tullaarr

ajatelleeksi,

si-lmiiii. on leilca"ttu

air:a.lrin

leolmen \ruositu.-hannen

rn5"nopera.tii-visesta

hoidosba

virran

ma.a.sta.. Sielld
lmnta., jota. osittl.in
tij.n.

fiiihen

ette
a.jan.
ovat

tunnettiin
arvostettiin,

e.j.kaan tieclettiin,

]reuden syy on mykibn

niinlcin

.ia. hoidettu

pientii

e1.intii

konservatiivisesti
Va-nhinma.t tiedot

si1-

nuinaisesta

l(a"lcsoislcaihenpistii. jien a.mmattitoisaalta. hB.lveksit -

etti;

ihnisen

tijrkein

so-

sarnentuminen eli

harmaa. kaihi.
Ajanlaslcunme a.l-lcuaiko ina. vtiitettiin
kaihirnuoto j a 01 evaf,i lrolme :
musta", ha"rnra,a.ja vihreii.
Todellisuudessa
mykidn sa"mentu mir. on vain

yhti

lajia.,

va,nhuuden e1i harmaa ka.ihi.

j.6.t . l e ikka.u-ksi a
l.i.nhsoi sivi rran rna.assa. elivlit
kaihenpi st?,,i.
-b
srlo ri e t t i in vain suuri s sa asutuslc e slnrksi s sa. I{a.upr.rnge
i sett?i pin.n
sa soitettij.n
torvei.. ja rriikkiiri ja. ilmoitettiin,
voiva.t

sokea.t ni-ihd?i. Ennl.lroivaa ma.inontaa. harjoitettiin
use=
tapa.htui aina juJ-ltisesti

r.n pii.iviirr a.jan. lia.ihenpistiiminen
torille
tui

lcorokkeella". L{nsimmij.inen potila.s
rakennetulla
ja. ba.rnbu,stavu-olL-rl1a tilrul-1a pa"ine-btiin

tuoliin

isslro-

keihiisra.an silm;,j.murra.an siwusta-, ns ohimosuunns.sta.. Tikulla
jrj-llceen
ja
pa.inettiin
sis;i.ri.n.
Tiimiin
se
silmli-n
tetti-in
nykid
tiklcr vetdistj-in
u1os ja silrnrjiin nuodostr;nut ]ra.a.va jii.tettiin
avoimel<si . Ensirnmiiiselle
tu ra.hal-linen

korva.us.

potilaal-le

o11 etukii.teen suorit
huusi ja. hypni.

iita.lcse'btupotll.as

et-

I
Toiset

nydslei.n anta.a. pistAi-i

usha.lsivat

orne"an silmdllnsii.
kolroena. pli-ivii.n?i. Ti ed.etti in,
viidentenii- piiivitnii silm?i jolco tuleh-

LeikLrauksi a t ehtiin
ett?i viimeistij-iin
tui

vain

poti1aa.1le

te.i

silmiinpaineen

tuli

voimakas

leilcka.ulisen

j?illceinen

pahimnassa ta.paulcsessa sek?i
nousu yhdessii. L{o1.enunissata.paukja parrmemattomasti
pysyviisti
soke-

nousu,

taikka.

ett?i paineen

tulehdus
sissa

potilas

aksi.

Aikaisemmin

tuli

kauksen

jiilkeen

hiinell?i

oli

potilas

h?in ol-i

ollut

o1i

edelleen

lcova.t kivut

vain

solcea. Ireik-

sokea, nutta lis5ksi
je. pZi.:in alueella.

silmdsse

Kaihenpistiimise1.1-?i o1-i niin huono maine, ettii taito
hiljalleen
unohtui.
UusimmaLla ajallakin
va.in jotkut
uska.1llcot

yrittiviit

poistaa

Sandberg poisti
nykidn,
ti

mutta

vuonna 1832 onnisttrneesti
samentuneen
jiii hirnen ainoakseen.
Va.rsinaises-

1.elkkaus

sokeiclen rutilninomai-seen

leiklraamisen

liinin

yliopiston

vuonna

1851 . H?inen leilckauksen€ra

ei vain

professori,

kirurgian

Salrsassa vaan

1852 tuli

Koklcolan piiriliiiikhri

myklijitii.

. aloitti

Albrecht

Bervon Graeffe

heriitt:i

sokeissa
toivoa
jo vuonna
kolco E\.rroopassa ja niinpii

Suomesta saalcka kaksi

sokeaa ]-eilchauttarnaan

sil-

niinsii.
Yksin

Saksasta tuli

kimrginen

lclinlkka

erottavansa
Graeffe

el

Graeffen
hylPinnyt

Berl-iiniin
t?iyttyi

niin

heistii
tiinli

el1ei

solreitaan

paljon sokeita,
ettri
ja yl-iopisto
ilmoitti

luopuisi
ja niinp?i

nylcidkinrrgiasta.
julll-al1ises-

hiinet

yksitylsen
teht?iviistiiiin.
IIbn perustl
vapautettiin
siJ.roeja erikoistui
sl1.miin leilckaanlseen.
Kalcsilryrnmenjiillceen sama Berlilnin
tlt vuotta
lrliniklca
irtisanomisen

ti

klinilcan
lnrtsui
pituolin

Graeffen

maallman
ha.lti jaksi.

Suomi seura.si
Berliinin
nrstettiin

alan

oppituolin
llelsinkiin

ensimmAiseicsi

kehitystii

silmiitantiopin

op-

nopeasti.
Vain lcalcsi vuotta
j?i1lteen vuonna 1873 pe-

perustamisen

silmiiklinilcka

ja

siltniita.utiopin

profesr'!orin

virka.

l,'lykibn sa.rnentuminen,
ti,irlcein

ha.rna-a kai.hi

on viel?i.kin

ma.r.il,aan

tiiydel-i-i s en sokeud.en a"iheuttaja.

l,{aa.pa,11o11amjotka
ihmist;i,

rne 1a.slceta.a.noleva.n noin 30 niljoona.a
jos sa"mentrmeet nykidt
poistettaisij,n.
n5.kislvij.t,

I{i,i.:i-

mutnoi-n s:eitsernlin kertaa Suomen viikilulcu,
on suuri,
ta. pi enl verra.ttuna
trakoomaa. sa"irasta,vlen
mii.iirii,iin. Ileitii
lnsketaan
oleva"n noin 400 ni1 joona.ar siis 100 lerta"a Suorii

men viilcilulru.
Trakooma. o11 vieli-j. 1920-1uvu11a
tr.uti.
sori

Suomen levinnein

kansan-

ensimmiiinen silm?ita.utiopin
Turr.m yliopiston
koko eliirnd.ns?i ajan
IIi1 ja. Ter?j.ske1i kartoitti

profestra.koo-

man 1evii-i.misa.l.uetta Suomessa". Tra.kooman leviEi.rnlsalue
seenkin

sa.mn,kuin

rnesimarjan.
on k?ilrtetty

Trakooma.n kansanomo.isena hoitokeinona
rnien pesemis-bi,i ybn y1i
Sil.mltn risaketautiin,
verra.ten

y1-eisesti

on joJr-

seisotetul1.a.
I-asteen

nn sil-

virtsalla.
kitytettiin
uunintlrhkal.l-a ja. 1a.s-

tuberkuloosiin

si1m5.n pesenist?i

ten piti-i.nristii pime,lssii..
Silmiitulehduhslssa.
vaj-khe. lii:j.hiirit
reen pii.rilij.:ilcltrl
kelmpiinii

tulehdust

kiiytettiin

yleisesti

keitettyii

vettiit

Ta.mpevuonna 1840 pesemis*?i tH.r Rond6n piti
en j a ta,uti en 1 evitt5 j5.nii.

sen lrliyttbij"

vastustivatkin.

Niinp?i

