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Zwi¹zki z otiatri¹ lekarzy Kliniki Chirurgicznej
w Krakowie w latach 60. i 70. XIX stulecia
The otiatric connexions of physicians of Cracovian Surgical Clinic
in 60s and 70s of XIX century
ANDRZEJ KIERZEK
Zak³adu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wroc³awiu

Przedstawiono problem kszta³towania siê specjalizacji medycznych
w po³owie XIX wieku. Ukazano pokrótce drogê ¿yciow¹ i zawodow¹
Juliana Olpiñskiego (1847-1908), autora otiatrycznego sprawozdania
z ambulatorium Kliniki Chirurgicznej w Krakowie oraz Antoniego
K. Bryka (1820-1881), kierownika tej Kliniki. Zrelacjonowano diagnostykê, a szczególnie terapiê takich chorób uszu, jak: zaburzenia rozwojowe, zmiany wypryskowe, cia³a obce, woszczyna, zapalenia przewodu s³uchowego zewnêtrznego, czyraki tego przewodu, zgrubienia
b³ony bêbenkowej, zapalenia ucha rodkowego ró¿nego typu, nie¿yty,
zaroniêcia tr¹bki s³uchowej, g³uchoniemotê. Leczenie przeprowadzano wed³ug najnowoczeniejszych ówczesnych wiatowych standardów. Artyku³ Olpiñskiego stanowi³ dobry instrukta¿owy materia³
dla lekarzy szkol¹cych siê w chorobach uszu.
S³owa kluczowe: historia medycyny, historia otorynolaryngologii

The problem of medical specializations emerging in the half of XIX
century is reported. The living and professional activities of Julian Olpiñski
(1847-1908), the author of an otiatric report from the Surgical Clinic
in Cracow, and the life, professional and scientific activities of Antoni
K. Bryk (1820-1881), the head of this Clinic are described in short. The
diagnostics and especially the therapy of such aural diseases as
developmental malformations, eczema, foreign bodies, ear wax,
inflammations of external auditory meatus, furuncles of this meatus,
thickenings of tympanic membrane, otitis media of various origin,
catarrh of auditory tube, obliterations of this tube, deaf-mutism are
presented with full particulars. The therapy of aural diseases was
performed according to contemporary world-wide standards. The
Olpinskis article was a valuable source of information for the physicians
specializing in otiatrics.
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Nowe specjalizacje medyczne powstawa³y
w po³owie XIX wieku. Otiatriê, rynologiê i laryngologiê, które po kilkudziesiêciu latach scali³y siê
w otorynolaryngologiê, na ziemiach polskich tworzyli tacy wybitni lekarze, jak Przemys³aw Pieni¹¿ek (1850-1916), Teodor Heryng (1847-1925), Alfred Marcin Soko³owski (1849-1924), Antoni Jurasz sen (1847-1923), Jan Sêdziak (1861-1932),
Franciszek Nowotny (1872-1924) (pierwszy profesor otologii na ziemiach polskich) oraz inni. Ale
otolaryngologiê tworzyli tak¿e i ci, którzy nie zapisali siê w anna³ach historii medycyny, ci, prawie
zupe³nie przez nas zapomniani.
Jednym z nich by³ Julian Olpiñski (1847-1908),
ur. w Trembowli jako syn Juliana, poczmistrza,
herbu Na³êcz. Stopieñ doktora wszech nauk lekarskich na Uniwersytecie Jagielloñskim otrzyma³

w 1876 r. W rok póniej osiad³ w Trembowli.
W 1878 r. zosta³ cz³onkiem Rady Powiatowej,
w 1880 r.  Wydzia³u Powiatowego, a w 1882 r. 
burmistrzem miasta; sprawowa³ to stanowisko
przez kilka kadencji. Przyznano mu zaszczytny
tytu³ honorowego obywatela miasta Trembowli.
W 1890 r. zosta³ pos³em Sejmu Krajowego, sekretarzem Komisji Sanitarnej w Sejmie, w 5 lat póniej ponownie wybrano go pos³em. W 1897 r.
wybrany zosta³ pos³em do Rady Pañstwa w Wiedniu, bêd¹c jednoczenie cz³onkiem austriackiej Izby
Poselskiej. Prowadzi³ jednoczenie woln¹ praktykê lekarsk¹ oraz lekarza kolejowego w Trembowli. Spopularyzowa³ obowi¹zuj¹ce prawa z zakresu s³u¿by zdrowia, publikuj¹c Zbiór ustaw i rozporz¹dzeñ zdrowotnych, obowi¹zuj¹cych w król.
Galicji i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem.

22

Jako student medycyny w 1875 r. w Przegl¹dzie Lekarskim og³osi³ pracê Sprawozdanie,
wykaz statystyczny i spostrze¿enia przypadków
otyjatrycznych w klinice ruchomej chirurgicznej
krakowskiej, leczonych od r. 18611873 (ryc. 1).
By³o to niezmiernie wnikliwe opracowanie z ambulatorium Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego, prowadzonej przez Antoniego Krystiana Bryka (1820-1881), opracowanie obejmuj¹ce bogaty materia³ dotycz¹cy 256 przypadków.

Po omiu latach kierowania katedr¹ medycyny
s¹dowej Bryk zosta³ w lipcu 1861 r. po zgonie Ludwika Bierkowskiego (1801-1860) mianowany na
stanowisko profesora zwyczajnego chirurgii i dyrektora Kliniki Chirurgicznej, któr¹ prowadzi³
przez 21 lat. Wdra¿a³ nowe metody lecznicze, propaguj¹c je szeroko. By³ jednym z pierwszych polskich chirurgów, który zastosowa³ metodê antyseptyczn¹ leczenia ran sposobem Listera. Warto
wspomnieæ, ¿e u pewnego dziecka, które kona³o
z powodu zatkania krtani nalotami b³oniczymi,
wykona³ przeciêcie tchawicy. Gdy nie mo¿na by³o
wprowadziæ cewki Borgelata, a stan dziecka pogarsza³ siê, przyszy³ brzegi tchawicy obustronnie
do skóry, ratuj¹c dziecko. Czuwa³ przy nim, a gdy
krtañ zaczopowana zosta³a skrzepem krwi, wy-
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ssa³ go ustami. Jak pisze Janusz Legutko; nie by³
popularny w swoim rodowisku, a przyznawanie
siê do niemczyzny, mimo rdzennie polskiego pochodzenia sprawi³o, ¿e w oczach nastêpnych pokoleñ patriotycznie nastawionych rodaków zatar³a siê pamiêæ o tym wielkim chirurgu [1]. Publikacja Olpiñskiego omawia³a szeroki wachlarz
schorzeñ otiatrycznych, w aspekcie dokonañ diagnostycznych, a przede wszystkim terapeutycznych.
Brak ucha zewnêtrznego, jako wada wrodzona, wystêpowa³ niezwykle rzadko. Niejednokrotnie ma³¿owina uszna zastêpowana by³a p³atkiem
skóry lub zwiniêtej w lejek kawa³kiem chrz¹stki.
W innych przypadkach spotykano atrezjê przewodu s³uchowego zewnêtrznego. W jednym z przypadków wrodzony brak przewodu s³uchowego
zewnêtrznego u 6-letniej dziewczynki skojarzony
by³ z niedorozwojem ma³¿owiny w postaci dwóch
nieregularnych p³atków. S¹ to braki za wielkie,
a pomoc sztuczna, jak np. rêkoczyn twórczy (operatio plastica) zastosowaæ siê tutaj nie da - pisa³
zdesperowany Olpiñski.
U 25-letniego mê¿czyzny stwierdzono ranê k¹san¹ przez cz³owieka na brzegu zewnêtrznym
ma³¿owiny, penetruj¹c¹ do chrz¹stki, dochodz¹ca a¿ do do³ka ³ódkowatego, d³ugoci 1,5 cm, ze
znacznym odczynem zapalnym. Po 13-dniowym
leczeniu uzyskano zupe³ne wyleczenie [2].
Czêsto, bo a¿ w 19 przypadkach spotykano
cia³a obce uszu; dwanacie z nich dotyczy³o dzieci w wieku do 10 lat. Dzieci najczêciej wpycha³y
je sobie przypadkowo do przewodu s³uchowego
zewnêtrznego. Najczêciej by³ to groch (7 razy),
pestki z chleba wiêtojañskiego (4 razy), karaczan
(3 razy), szklane paciorki (2 razy), kamyczek,
owies, czêæ o³ówka (po 1 razie). Gdy przekonywano siê o obecnoci obcego cia³a, próbowano
wydobyæ je przez wyprostowanie przewodu, poci¹gniêcie ma³¿owiny do góry i na zewn¹trz, a nastêpnie nachylenie g³owy tak, aby cia³o wypad³o
w³asnym ciê¿arem. Ten anachroniczny z dzisiejszego punktu widzenia sposób rzadko dawa³ pozytywne efekty. Uciekano siê zatem do u¿ycia
szczypczyków o cienkich zagiêtych koñcach, ³y¿eczek, haczyków lub widerka. Kilkanacie razy
doæ ³atwo wydobywano je przy pomocy pr¹du
wody; zwracano uwagê, by pacjent le¿a³ jak najspokojniej, z dobrze przytrzyman¹ g³ow¹. Dziwi,
¿e nie u¿ywano tego prostego sposobu czêciej.
Oprócz znacznego zaczerwienienia i obrzêku, szumów w uszach w dwóch przypadkach d³u¿ej (do
1,5 miesi¹ca) zalegaj¹cych cia³ obcych, nie obserwowano innych ujemnych nastêpstw po ich usuniêciu [3].
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Czopy woszczynowe widywano 36-krotnie, ze
znaczn¹ przewaga u mê¿czyzn. Zazwyczaj najpierw rozmiêkczano je pozostawionym w przewodzie do czterech dni rodkiem o sk³adzie:
Rp. Bicarbonatis sodae gr. 5
Glycerini puri
unc. 1
a potem wyp³ukiwano nie za silnym strumieniem
ciep³ej wody, nieraz uzupe³niaj¹co usuwaj¹c resztki
³y¿eczk¹. Zawsze po zabiegu kontrolowano otoskopowo stan ucha. Bardzo asekuracyjnie postêpowano po zabiegu p³ukania ucha; mianowicie
przewód zas³aniano kawa³kiem waty od wp³ywu powietrza ch³odnego, bowiem s¹dzono, ¿e
podczas zatkania woskowin¹ czêci te by³y zas³oniête od wp³ywów zewnêtrznych, a nag³a zmiana mog³aby sprowadziæ zapalenie przewodu s³uchowego zewnêtrznego albo b³ony bêbenkowej
[4].
Doæ czêsto, bo 38-krotnie leczono zapalenie
przewodu s³uchowego zewnêtrznego, czêciej
u mê¿czyzn. Powstawa³o ono:
 1. przez zimne powietrze
w 29 przypadkach
2. obce cia³o
1 przypadku
3. czynnik chemiczny
1 przypadku
4. od urodzenia
3 przypadkach
5. po durze (typhus)
3 przypadkach
6. u dziecka zo³zowatego
bez ¿adnej widocznej
przyczyny
1 przypadku
Przedstawienie przyczyn przez autora niniejszego doniesienia in extenso uzmys³awia, jak radzono sobie wówczas z klasyfikacj¹ zapaleñ przewodu. Warto przytoczyæ, ¿e pewnemu 54-letniemu
mê¿czynie na zabawie wlano...do ucha soku
z fajki. Choroba trwa³a od 7 lat w jednym przypadku do 26 dni w 19 przypadkach. Tylko u 12
chorych obserwowano przytêpienie s³uchu. Zapalenie to leczono mieszanin¹ siarczanu cynku z gliceryn¹ (p. recepta ni¿ej) oraz rodkiem o sk³adzie:
Rp. Plumbi acetici gr. 10
Glycerini puri
unc. 1
zapuszczanym, po ogrzaniu, po kilka kropel do
ucha. Dziwny by³ sposób utrzymywania ucha
w czystoci. Radzono:  chorym nape³niaæ czêsto przewód zewnêtrzny wod¹ ciep³¹, jako te¿ dla
u³atwienia odp³ywu ropy wsuwaæ w ten¿e przewód pêczki skubanki lub waty dla wysysania
ropy... [5].
Zapalenie przewodu s³uchowego zewnêtrznego z towarzysz¹cym zapaleniem b³ony bêbenkowej spotykano u 15 chorych, w tym u 11 mê¿czyzn.
Niejednokrotnie nie mo¿na by³o ustaliæ, czy pierwotne by³o zapalenie przewodu, czy b³ony, gdy¿
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nie uwa¿ano chorych od pocz¹tku ich cierpienia.
D³ugoæ cierpienia trwa³a w dwóch przypadkach
ok. 20 lat, w 5-ciu przypadkach ok. tygodnia.
U wszystkich chorych stwierdzano ró¿nego stopnia niedos³uch, u czterech  ból ucha, u 6  ropotok. Stosowano miejscowe leczenie octanem o³owiowym lub mieszaninê o³owiu z gliceryn¹ (p. wy¿ej), zazwyczaj z dobrym efektem. Zalecano przystawianie pijawek na wyrostek sutkowy, potem
ch³odne ok³ady na ucho.
Czyraki przewodu (zwane wtedy wrzedzionkami) obserwowano u 6 chorych, czêciej u mê¿czyzn. Leczenie polega³o na przeciêciu ropnia i wydobyciu czopka zmartwia³ego. Upuszczenie krwi
w skutek naciêcia tak¿e przynosi³o chorym ulgê.
Uzupe³niaj¹co podawano roztwór siarczanu cynku i przemywano przewód ciep³¹ wod¹ [6].
Zmiany wypryskowe ucha zewnêtrznego by³y
trzykrotnie przedmiotem leczenia. Najczêciej obserwowano je w zapaleniu ucha, po³¹czonym z ropotokiem, który wp³ywa³ dra¿ni¹co na skórê. Po
ewakuacji strupów, stosowano olej migda³owy
oraz aplikowane na wacie mieszaniny o sk³adzie:
Rp. Zinci sulfurici
gr 5
Rp. Ol. Jecoris aselli
unc. 1
lub:
Glycerini puri
unc. 1
Jodi puri
gr. semis [7]
Z nowotworów ³agodnych ucha zewnêtrznego spotykano naczyniaka ma³¿owiny wielkoci
gêsiego jaja, który usuniêto no¿em galwanokaustycznym z jednoczesnym podwi¹zaniem naczyñ.
17-dniowe opatrunki z kwasem karbolowym, a potem muska(nie) kamieniem piekielnym (azotanem srebra - p. A.K.), sprowadzi³y zupe³ne wygojenie z pozostawieniem ma³o szpec¹cej blizny.
Trzykrotnie u kobiet obserwowano bliznowca po
przek³uciu p³atka celem za³o¿enia kolczyka. Usuniêcie guzów, zaopatrzenie rany szwami wêze³kowatymi i nastêpowe stosowanie kwasu karbolowego sprowadza³o wyzdrowienie. Polipy ucha spostrzegano 15-krotnie, czêciej u mê¿czyzn. Omiokrotnie, wg Olpiñskiego, obserwowano je u osób
zupe³nie zdrowych, w pozosta³ych przypadkach
 wyst¹pi³y wskutek przewlek³ego ropotoku. Usuwano je ró¿norako: pêtl¹ (zadzier¿gad³em) Wildego, zgniataczem, kleszczykami, no¿em, przy¿egaj¹c nastêpnie azotanem srebra lub saletrzanem
srebrowym [8].
Zgrubienie b³ony bêbenkowej obserwowano
12-krotnie (w tabeli podano, ¿e 9-krotnie), dwa razy
czêciej u mê¿czyzn. W dwóch przypadkach nie
pomog³o pêdzlowanie b³on rodkiem o sk³adzie:
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Rp. Olei jecor. Asseli
dr. duas
Kali hydrojod
gr. sex
Jodi puri
gr. semis
Zapalenie ucha rodkowego z towarzysz¹cym
zapaleniem b³ony bêbenkowej wystêpowa³o u 11
chorych, ze znaczn¹ przewag¹ mê¿czyzn. Podobnie, jak w zapaleniu ucha zewnêtrznego stawiano
pijawki na wyrostek sutkowy, aby przekrwienie
narz¹du s³uchowego umniejszyæ dalej rodki przeczyszczaj¹ce, które przyczynia(³y) siê do zmniejszenia napiêcia tkanin, a tem samem wielk¹ ulgê
chorym przynos(i³y), miejscowo tak¿e octan o³owiowy [9].
Zapalenie ucha rodkowego z towarzysz¹cym
zapaleniem b³ony bêbenkowej z perforacj¹ tej¿e
b³ony i ropotokiem spostrzegano u 19 chorych, w
tym 14 mê¿czyzn. W tych stanach polecano terapeutyczn¹ metodê Hintona, polegaj¹c¹ na wprowadzaniu do przewodu s³uchowego zewnêtrznego zakoñczenia strzykawki w ten sposób aby
powietrze przystêpu nie mia³o, a ciecz wstrzykiwana przewodem s³uchowym zewnêtrznym, przechodz¹c przez jamê bêbenkow¹ i tr¹bkê Eustachego, wylewa³a siê nosem. Do wstrzykiwania u¿ywano siarczanu cynkowego (ziarno na uncyjê
wody). Olpiñski s¹dzi³, ¿e chocia¿ sposób ten by³
doæ energiczny, powinien znaleæ obywatelstwo
w leczeniu otyjatrycznem. W innych przypadkach
zalecano octan o³owiowy (Plumbi acetici dr 1 ad
Glycerini unc. 1) [10].
Na zapalenie ucha rodkowego z zapaleniem
i perforacj¹ b³ony bêbenkowej, zapaleniem ucha
zewnêtrznego i ropotokiem  chorowa³o 12 osób,
w tym 10 mê¿czyzn. Pomylne zwykle leczenie, polegaj¹ce na zapuszczaniu octanu o³owiowego (dr
1 na unc 1 wody przekroplonej) trwa³o ok. 1,5
do 3 miesiêcy.
Zapalenie ucha rodkowego, z nastêpowym
próchnieniem koci skalistej by³o 13-krotnie przedmiotem leczenia, z wyran¹ przewag¹ u mê¿czyzn
(11 razy). Olpiñski zdawa³ sobie sprawê z powagi
schorzenia; pisa³ bowiem: Anatomiczne po³o¿enie jamy bêbenkowej, jej s¹siedztwo z tak wa¿nemi czêciami, jak: opona twarda, zatoka skalista,
¿y³a szyjowa, têtnica domózgowa, okazuj¹ nam
wyranie, ¿e nie dosyæ jest zajrzeæ choremu w ucho
i zaleciæ olejek migda³owy; lecz trzeba dok³adnie
wybadaæ stan chorego, gdy¿ niebezpieczeñstwo
grozi mu utrat¹ ¿ycia. Lekcewa¿enie zdrowia i ¿ycia, lenistwo, wpychaj¹ cz³owieka w tak niebezpieczn¹ chorobê; gdyby w pocz¹tku tej¿e zechcia³
siê chory potrudziæ do lekarza dla zasiêgniêcia jego
rady, toby rozmiary ca³ej choroby i leczenia jej by³y
mniejszemi.
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Niezmiernie instrukta¿owy dla noworozwijaj¹cej siê specjalizacji przypadek dotyczy³ 13-letniego ch³opca, przyby³ego do Kliniki w 1873 r. z powodu szczêkocisku (stê¿enia sustawu szczêkowego). W 4-tym roku ¿ycia na wyrostku sutkowym powsta³ ropieñ, po pêkniêciu którego wydoby³a siê cuchn¹ca ciecz wraz z martwiakiem wielkoci fasoli; od tego czasu zacz¹³ siê szczêkocisk
oraz s¹czenie siê ropy z przetoki. W dniu przyjêcia stwierdzono bolesnoæ uciskow¹ w blinie na
wyrostku sutkowym. Stopieñ szczêkocisku Olpiñski bardzo dok³adnie okreli³ w sposób nastêpuj¹cy: Szpara miêdzy szczêk¹ górn¹ a doln¹ wynosi 1 linijê. Szczêka górna zachodzi na doln¹ sw¹
czêci¹ zêbodo³ow¹ tak, i¿ zêby sieczne szczêki górnej z odpowiedniemi szczêki dolnej tworz¹ k¹t
wynosz¹cy oko³o 120o. Ruchy szczêk¹ z góry na
dó³ s¹ w bardzo ograniczonym stopniu mo¿ebne,
przyczep mm. masseter, temporalis, mylohyoideus
i biventer bardzo mocno siê kurcz¹. Pomiêdzy zêbem siecznym prawym wewnêtrznym a drugim
zêbem trzonowym lewym jest szpara na 1 linijê,
pomiêdzy zêbami obu szczêk, przez któr¹ chory
potrawy mo¿e wsysaæ. Po stronie prawej zêby trzonowe stykaj¹ siê z sob¹. Zêby sieczne zewnêtrzne
szczêki górnej s¹ bardzo ma³o wykszta³cone .
Du¿e zmiany obserwowano w prawym przewodzie s³uchowym zewnêtrznym, który by³ znacznie obrzêkniêty, wykazuj¹c podobieñstwo do
tkanki luzowatej z pojedynczymi wrzodzikami
wielkoci prosa. Wypuk³a b³ona bêbenkowa po
tej stronie pokryta by³a ziarnin¹ barwy czerwonej. Po podaniu przez 3 dni do ucha kropli o sk³adzie:
Rp. Plumbi acetici drachmam
Glycerini puri
Aquae destillatae aa. unc. semis
D.S. Po 10 kropli do ucha zapuszczaæ
zaobserwowano doæ znaczn¹ perforacjê centraln¹ z brzegami koloru szarego, przez któr¹ widoczne by³y wychodz¹ce z jamy bêbenkowej granulacje. Dro¿noæ tr¹bki s³uchowej by³a zachowana,
ale s³yszalnoæ zegarka po stronie chorej - zerowa.
Postanowiono chorego zachloroformowaæ, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e gdyby stê¿enie tylko
z miêni pochodzi³o, to po zachloroformowaniu
miênie zwolni³yby, a stê¿enie ust¹pi³oby, a potem mo¿na by klinami drewnianemi szczêki od
siebie oddaliæ. Wobec braku efektu, przyst¹piono do nastêpuj¹cej operacji: Narzêdziem Leclusa wyjêto ostatni z¹b trzonowy dolny, nastêpnie
ods³oniêto k¹t szczêki dolnej ciêciem poprowadzonem na przednim brzegu m. ¿wacza (m. masseter). Po podwi¹zaniu têtnicy szczêkowej zewn. (art.
maxillaris extern.), oddzielono czêci miêkkie od
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przedniej i tylnej powierzchni szczêki dolnej, przeprowadzono za pomoc¹ ig³y pó³kulistej Bryka pi³kê Jeffraya od tylnej strony szczêki dolnej po pod
dolny brzeg tej¿e na przedni¹ jej cianê i onê¿ przepi³owano. Po zeszyciu rany, zastosowano jej przemywanie roztworem nadmanganianu potasu oraz
zakraplanie wy¿ej wspomnianych kropli.
Dziwi, ¿e nie dokonano eksploracji ucha rodkowego i wyrostka sutkowego. Pamiêtaæ trzeba, ¿e
ju¿ w 1866 r. Polikarp Girsztowt (1827-1877), warszawski chirurg, profesor Szko³y G³ównej Warszawskiej donosi³ o dwóch pomylnie zakoñczonych przypadkach trepanacji wyrostków sutkowych.
Nazajutrz po operacji spostrze¿ono na szyi
ró¿ê, siêgaj¹c¹ na klatkê piersiow¹, która ust¹pi³a
po pêdzlowaniu roztworem pó³torachlorku ¿elazowego i kollodium. Na 16 dzieñ po operacji rozpoczêto u¿ywanie rozwieracza ust. Po dwóch miesi¹cach wyranie usatysfakcjonowany Olpiñski
zanotowa³, ¿e ch³opiec zupe³nie wyleczony, bo
uzyska³ czyst¹ wymowê i z ³atwoci¹ móg³ przyjmowaæ pokarmy, opuci³
zak³ad kliniczny.
Nie¿yty tr¹bki s³uchowej by³y przedmiotem leczenia dziewiêciokrotnie. Stan chorobowy tr¹bki
wystêpowa³ w zwi¹zku z przejciem zapalenia z jamy bêbenkowej lub jamy nosowo-gard³owej
i sprowadza³ zawsze mniej lub silniej wyra¿ony
niedos³uch. Niejednokrotnie wystarcza³o p³ukanie
gard³a a³unem lub ³agodne pêdzlowanie (muskanie) azotanem srebra. Poza tym wykonywano
próbê Politzera lub cewnikowanie tr¹bki; nieraz
trzeba by³o zastosowaæ wieczkowanie tr¹bki
za pomoc¹ stoczków (bougies).
W jednym przypadku obserwowano zupe³ne
zaroniêcie tr¹bki s³uchowej. Do badania dro¿noci tego narz¹du polecano próbê Valsalvy, Politzera oraz cewnikowanie tr¹bki.
G³uchoniemota by³a przedmiotem rozwa¿añ
Olpiñskiego 40-krotnie (po ospie  3-krotnie, po
zapaleniu opon mózgowych  11-krotnie, po durze  14 krotnie, po p³onicy, odrze  1-krotnie; 10krotnie nie znaleziono przyczyny tego stanu). Prawie wszystkie przypadki spostrzegano w pierwszych dziesiêciu latach ¿ycia. S¹dzono, ¿e czêst¹
przyczyn¹ tego stanu by³ brak starannego wychowania, twierdzono, ¿e gdyby rodzice dzieciêciu
swemu, u którego s³uch sta³ siê przytêpionym, wymawiali s³owa g³ono, tak, aby dziecko ka¿de s³owo wyranie s³ysza³o, i gdyby mu znaczenie ka¿dego s³owa t³omaczyli; dziecko, przy obfitoci
s³ów, nie zapomnia³oby mowy. T¹ jednostkê
chorobow¹ leczono zapuszczaniem do przewodu
s³uchowego octanu o³owiowego [11].
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W 1875 r. Olpiñski na zebraniu Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego przedstawi³ wziernik
uszny w³asnego pomys³u, z³o¿ony: a) ze zwierciad³a wklês³ego ruchomego w stawie panewkowym; b) z lejka kauczukowego wulkanizowanego
i c) z soczewki wypuk³ej umieszczonej pomiêdzy
zwierciad³em a lejkiem. Czêci te osadzone by³y
na wspólnym prêciku, daj¹c siê dowolnie przesuwaæ. Dziêki soczewce wypuk³ej ka¿dy szczegó³
b³ony móg³ zostaæ powiêkszony, a zatem by³ bardziej widoczny. Przyrz¹d ten spotka³ siê z zarzutem niektórych lekarzy praktyków, ¿e przez soczewkê wypuk³¹ nie mo¿na by³o zaobserwowaæ
szczegó³ów b³ony, jej wypuk³oci i wklês³oci, tak
wyranie jak go³ym okiem, ¿e w ogóle by³ on zbyt
skomplikowany. Dla zbadania walorów tego narzêdzia powo³ano nawet specjaln¹ komisjê. Opis
tego wziernika znalaz³ siê na ³amach Przegl¹du
Lekarskiego; szkoda, ¿e autor nie do³¹czy³ odpowiedniego rysunku [12].
Autor tej publikacji na podstawie wybranych
zagadnieñ ze wspomnianego na wstêpie Sprawozdania przedstawi³ w miarê dok³adnie dokonania lekarzy z ambulatorium Kliniki Chirurgicznej Antoniego Bryka w celu udokumentowania
faktu, ¿e w latach 60. XIX stulecia, kiedy to dopiero rodzi³a siê nowa specjalizacja  otiatria, polscy
lekarze niektórych orodków mieli w tym akcie
swój czynny udzia³. Zadziwia niezwykle wnikliwe
oraz dojrza³e diagnozowanie, odpowiednia, jak na
owe czasy klasyfikacja, oraz dok³adna terapia
owych schorzeñ tak w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Wszystko to odbywa³o siê
wed³ug kanonów ówczesnej medycznej wiatowej
wiedzy. S³usznie przestrzegano przed otogennymi
powik³aniami wewn¹trzczaszkowymi. W zrozumieniu treci tego artyku³u czytelnikom lekarzom
trzech zaborów pomog³y opisy ciekawszych przypadków. Wobec chronicznego niedostatku wiedzy
z tej dziedziny, stanowi³y one po¿yteczny i ciekawy instrukta¿. Zadziwia, ¿e taki instrukta¿ by³ dzie³em nie znanego klinicysty, lekarza, którego wymienia³y potem podrêczniki historii medycyny, ale
studenta medycyny, potem lekarza ma³o znanego.
Zadziwia, ¿e ów student na zebraniu Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego przedstawi³ w³asnego
pomys³u wziernik uszny, dla zbadania u¿ytecznoci, którego powo³ano odpowiedni¹ komisjê.
A gdyby Olpiñski nie poszed³ na prowincjê i tam
nie odda³ siê pracy administracyjnej, mo¿e
wyrós³by na lekarza du¿ego formatu? Podobnie
dzieje siê w czasach dzisiejszych. Niejednokrotnie
dobrzy klinicyci zatracaj¹ swoj¹ medyczn¹ klasê
w dzia³aniach, które z medycyn¹ niewiele maj¹
wspólnego.
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Nie wolno zapominaæ jednak, ¿e w³anie niektórzy XIX-wieczni prowincjonalni lekarze pozostali w naszej pamiêci. Wystarczy wspomnieæ Sebastiana Rosickiego (1830-1877), skromnego lekarza
ze Sterdyni, który na 14 lat przed Gustawem Kilianem opisa³ now¹ metodê badania tylnej ciany krtani. Nale¿y pamiêtaæ o Tadeuszu Wieniawskim
(1794-1884) ze Szczebrzeszyna, n.b. ojcu znanych
muzyków, Józefa i Henryka, który ju¿ w 1847 r.
wykona³ trzy operacje w znieczuleniu eterowym,
w kilka miesiêcy po Wiliamie Mortonie, który po
raz pierwszy eter zastosowa³ w narkozie u cz³owieka. Trzeba pamiêtaæ tak¿e o Marianie Wygrzywalskim (1828-1895) z Piotrkowa, pierwszym, który
doniós³ o nowej metodzie antyseptycznej ju¿ w kilka miesiêcy po ukazaniu siê artyku³u Josepha Listera o kwasie karbolowym [13].
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Publikacja Juliana Olpiñskiego by³a cenna tak¿e dlatego, ¿e lekarze pocz¹tków lat 60. XIX wieku
wiedzy otolaryngologicznej nie mogli zdobywaæ
na polskich uniwersytetach, poniewa¿ nie by³o
w nich odpowiednich katedr. Pamiêtaæ trzeba, ¿e
pierwszy w wiecie szpital dla chorych usznych
powsta³ w Londynie w 1838 r., a pierwszy oddzia³
otiatryczny na ziemiach polskich w warszawskim
Szpitalu Ujazdowskim dopiero w 1881 r., którego
ordynatorem by³ Teodor Heiman (1848-1917).
Wiadomoci z dziedziny chorób uszu polscy lekarze w owych czasach zdobywali przede wszystkim
w Wiedniu u Adama Politzera i Josepha Grubera,
a tak¿e m. in. w Pary¿u i Berlinie.
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