Erromanizazioa Euskal Herrian

Medikuntza
Erromako medikuntza gre ziarraren ondor engoa z en. Me diku grek oak, hala nola
Hipokrates (K.a. V . me ndea) eta Galeno
(K.o. II. mendea), err omatar
medikuntzaren aitzindari izan ziren, eta aditu nagusitzat zeuzkaten Erdi Aro osoan
zehar eta garai modernoaren parte batean ere. Medikuntza eta kirurgia tresnen
artean honako hauek erabiltzen zituzten:
Tresna kirurgiko hau Atxako kanpamentu militarrean aurkitu zen.
Atxako ka npamentu mi litarra: Atxako kanpamentu ho ri egungo Gasteizko
hirigunearen iparr aldeko ertzean kok aturik zegoen, Z adorra Hirib idearen eta
Wellington Du kearen elkargunean. Mu ino baten g ainean, iparraldetik Z adorra
ibaiaren gaineko 20 metroko ezponda batek babesturik, herrigune bat zegoen toki
horretan big arren B urdin Aroan, gero inor ez ze n b izi gar ai batez, eta K. o. I .
mendean kanpamentu militarra fi nkatu zen be rtan. Handik Zadorrako ibarra eta
Astorga-Bordele galtz adaren aldea k ontrolatzen zi tuzten. Kanpamentuak ez zuen
denbora askorik iraun, baina bertako zabortegiak aurkitu izanak kanpamentuarekin
zerikusia duen material kopuru handia eman digu.

Pieza guztiz berezi ha u orratz of talmologikoa da, Iruñan aur kitua. Brontzezko
tresna meh ea da, z ilarrezko in krustazioak dituena, e ta kat aratak oper atzeko
erabiltzen zen. Orratza zorro batean ezartzen zuten eta aldagarria zen. Objektu hau
Iruñan aurkitu izanak garbi adierazten digu bazela bertan halako ebakuntza zailetan
espezializaturik z egoen zirujaurik. Gain era, ondoko irudian ik us dez akezu n ola
egiten zen katarata-ebakuntza I. mendean.

1.- Eba kuntza egin au rretik, gaixoak gutxi jan behar z uen, h iru egunetan ur a
besterik ez zuen edaten eta bezperako egunean erabateko baraua egin behar zuen.

2.- Guztia horre la an tolaturik, gaix oa t oki ong i argiz tatuan eseraraziko zute n,
aurpegia argiari begira, zirujaua haren atzetik kokatzen zela, goraxeago ezarririko
eserleku batean.

3.- Laguntzaile batek, atzealdetik, tinko eusten zion gaixoaren buruari, zeren eta
mugimendurik txikienak ikusmena betiko galtzea ekar zezakeen. Operatu beharreko
begia geldirik edukitzeko premia zegoen, eta bestearen gainean artile zati bat jarri
ohi zuten, bendaje batez eutsirik.

4.- Ebakuntzari ekit erakoan, zir ujauak orratz zorrotza hartu eta lerro zuzenaren
arabera sart zen zu en leh en bi geruzetan zehar, kanpoko angelu aren et a begininiaren artean eta, katarataren erdi aldean, inongo zainik ez zauritzeko eran, baina
segurtasunez, gune hutsean sartzen baitzen.

5.- Katarata hel dutakoan (erresistentziarik b atere ez da goenez, e z dago huts
egiterik), zirujauak orratza katarata aldera makurtu eta, errotazio mugimendu arin
batez, kristalinoa begi-niniaren azpitik ezartzen zuen eztiki. Orduan, indar handiago
egin behar zuen katarata behean finkatzeko.

6.- Katarata egoera horretan geratzen bazen, operazioa amaiturik zegoen, baina
berriro igoz gero , hai nbat p uskatan za titu be harra ze goen, zati horie k behean
errazago geratzen baitziren, eta traba gutxiago egiten zioten ikusmenari.

7.- Gero, orratza lerro zuzenaren arabera erretiraturik, begia arrautza zuringoan
bustiriko art ile le uneko p uska bat ez estali, gain etik hantu raren aurkako botik ak
ezarri eta dena bendaje batez lotzen zuten.

