ým událostem.
co bylo řečenoo po.
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n, jako je část Čech,
lřejmé,protoŽe tyto
trnovu. A obyvatelé
mnětlivÍ a nevládne
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t zemskému pásmu,
Quidona se Jupiteru
5. Item Býk, v němŽ
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ho královstvÍ. PravÍ
1 a uvedenéudálosti
Iatarsku, v Uhrách,
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itanébudou bojovat
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'ujeválek a
těžkostí.
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epříznivě ovlivněno
émkrálovstr'í. Item
rotilehlým postavelkolo povýšení Čes.
rkud nebude řízencl
Ďkterých válečných
;era a Venuše. PřiIest]ižese však buy ráčil potlačit, pak
projeví ien některá
a pásma(po způsobu
knizeoběhťt:
citováno

dílo nám neznáméastrologickéautority - 8 Ddnslto..v orig. Dacia ( : Sedmihradsko),
která však vzhledem k své zeměpisné poloze nezapadá do kontextu, a proto čtetne
Dania - Ít ukazuie iejich nestdlosÍ:jejich nestálost je podobrrá proměnlivosti měsíčnÍchÍázi a y nÍ (podle astrologické představy) má svůj zdroj _ 12 Saldanů;mí.
něni obyvatelé města Saldy a jeho okolÍv severníAfrice _30 oelkékoniunkce: míněna
konjrrnkce (promítnutí do přibliŽně stejného mÍsta na obloze) více neŽ dvou planet

SALICETOVA

RANNÁ

t.ÉxaŘSTvÍ

Ze spisů italského lékaře Guilielma Salicettiho (t asi 1276) čerpalo českélékařství v 15. století hlavní poučenío anatomii a chirurgii. Zčeštěníjeho spisu Cgrugía
(v českémpřekladu Ranna lékuřstuie)v první polovině 15. století zařadilo do teh.
dejšímedicínské literatury, sloŽenévalnou většinou z kompilačních a překládaných
spisků, první soustavné dílo o anatomii a chirurgii lidského těla. Toto pozoruhodné
dílo' jehož český překlad vznikl nepochybně v souvislosti s pokračujícím proniká.
ním češtiny do naukové literatury, přinášelo mnoho správnějších anatomických
poznatků, než jaké byly tradovány v starších českých spisech. Na rozdíl od starších
lékařských zvyklostí snažil se Salicetti sblíŽit lékařství s chirurgii tim, že lékařům
doporučoval užívat v nutných případech nože (chirurgické zákroky prováděli v té
'
době především lazebníci' jejichŽ povolání bylo považováno za,,nepočestné..).
Jak svědčí dochovaný rukopis' bylo Salicettiho dílo šířeno v řemeslných
opisech spolu s překladem Rhazesova Ranného lékařství, které je doplňovalo. Ze
Salicettiho díla vybiráme vedle úryvku z předmluvy ukázky z třeti knihy ,,o napravení hodném zlámaného neb vyvinulého (tj. vykloubeného) údu každého..
a z čtvrtéknihy ,,o zpuosobě všech úduov, kostí, žil, cev i žilen těla člověčieho,
kteréžtomají býti známy na řezání a prořezání údóv, aby se zlá příhoda nestala...

(Z PŘEDMLUV9
Kapitola o oznámenÍ uměnie ranného lékařstvie
a o napomínaní potřebných a úžitečnýchk dielóm přístojícÍchi nemocných.
Ranného lékařstvie uměnie jestiť uměnie, jenŽ učíobyčeji a zpuosobě
dělánie při těle, žílea kosti člověčÍ
rukama. AniŽ věř, kto by pravil, že by
dělánie zvláštie bylo uměnie ranného lékařstvie' poněvadž to uměnie jest
jedno z těch umění, kterážto nemají bytu jedno na duši o věci uléčené
a určenéa neporušitedlné, ale dělánie zvláštie na určenévěci visí, neb
pocházie z neurčenéa neuléčené
a z porušitedlnévěci. A tak dělánie zvláštie
neb stranovnie neniet uměnie ranného lékařstvie, jenŽ jest jedno uměnie
zdtŽené pod uměním lékařským. Než pocháziet dobře dělánie stranovnie
z uměnie ranného lékařstvie, jenž jest jedno uměnie pravé,jakožto pocházie
1 0 zvláštnie věc od obecné, neb jinak by nebyl poznán obyčej dělánie skrze
rozum' leč by dělárrie zvláštie pocházelo od obecnieho dělánie, kteréŽto jest
na duši dobyté skrze uměnie. A Lak zevno jest a pravda jest, že někto móž
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mieti toto uměnie, by pak nikdy nedělal v tom, avšak potvrzeno má býti
v tom umění s jinými' kteréžtopocházejíod dělánie zvláště na zvláštnÍ
věci. A protožmnozíjsúdělnÍciv tomto uměnína zemi bez příčiny,nébrŽ
náhodúdělajíce,jakoŽto lidéneuměIí,a kteřížtonenaučilijsúse tomu dielu
od umělých, ale od neuměIých,kteřížtona zpuosobách a tvářnostech a přÍčinách neduhóv a nemocí nikdy sú sebe nezkušovali, aniŽt,kromě věci
porušitedlné,
čitedlné,
zvláštiemohúco poznati neb vážiti. A tak skonávají
život svuoj v marnosti pro neuměnie o počátciechpotřebných k tomuto
umění.Pravdaťjest, cožřékáme,žeten lepšíjest z lékařóv, kterýŽto umie
lépepřipraviti neb stáhnúti obecnék zvláštniemukteréžtoměny. Avšak
nenásledujez toho, by uměnie pocházelo z zvláštniehoděIánie,kakŽ koli
zkušeníma obyčejempotvrzenie přijÍmá kaŽdéuměnie dělajíce.
A pak dělajícímpodlétohoto uměnie neb řemesla tyto věci jsút potřebné:Prvát jest, žeranný lékař má se dáti ovšemnemocnémuna zp;rto.
vánie složeniea přirozenie údu uraženého
a příčinyvšie nemoci,jinak šílé
tiemto uměníma nedosiehneť
lékařranný skrze svédielo konce chvalného.
Druhét má ten lékař povoliti žádostemnemocného,z nicbŽto nepocházie
škodana jeho diele. Třetie máťlékařIahodnýmislovy a utěšenýminemoc.
néholéčiti,těšiti a posilovati a jemu v každépříhodězdravie slibovati, by
pak pozúfalnad jeho zdravím. Neb z takové věci neb řeči dobude duše
nemocnéhozpuosoby dobréa ušlechtilé,j1Žtopřirozenie bývá posilněno
pro ty nemoci a posíleno,takžez saméhopřirozenie vyjde dielo, kteréžto
jest silnějšienežlidielo lékařovos jeho nádobami i léky.

Žebr jes
mány býti nl
mohú zlomer
nepostupujÍ,
5 k žaludku, }
trpie, a protl
nalá, neb či
se vtělé ty l
výštie svého
1 0 jinými, ani s

Nadpis: o oznd.menÍuměnie rannéholékařstvieo výkladu, o vynezenÍ pojmu
uměni chirurgického (de diffinitione c1augie); o napomínant o návodech; k dielóm
přIstojtcíchpro ty, kdo pomáhajt při prováděn| chirurgických zákroků (operatoribus astantibus) -2 děIáníepři těle chirurgických zákroků na těle; při žtlena šlaše,
na svalu (in nervo); kto bg praoil kdyby někdo říkal - 3 děIdnie zvldštievlastní, konkrétnt chirurgickézákroky(operatioparticularis et propria) _ 4 nemtlit bgtu ied.nona
duši neexistujÍ jinde neŽ v duši, tj. v světě pomyslném (jde o vědy teoretické) 4-5 o uěci uléčené
a určenéa neporušitedlné(týkají se) věcí vyléčených a určitých
a neporušitelných' tj. konečného,určitéhoa neměnného při stanovení obecných
teoretických zásad - 5 na určenéuěci oisí'souvisÍ s určitým konkrétnÍm případem
(tj. je disciplínou praktickou)- 6 pocht1ziez neurčené
porušitedlnéuěa neuléčenéaz
cÍ; tj. řešíjednotlivé předem neurčenépřipady onemocněnÍ;zoldštieneb stranounie
vlastnl neboli speciálnÍ' tj. konkrétnl (particularis) - 8 zd.ržené
pod uměním lékařským zabrnuté v lékařstv1i pochdziet dobře ie zal.ožertosprávně _ 70 obgčejd.ěIánie
způsob práce, tj. chirurgická praxe (modus operandi) _77 od obecniehoděldnie: tj. z
chirurgické teorie (ex universali operatione) _ 72 na d'ušidobgtéskrze uměnie v duši
(v duchu) získanévěděnÍm _73 bg pak nikdg ned'ěIalv tom i kdyby se tÍm nikdy
nezabýval, tJ. neprováděl chirurgickou praxi -14 zuldštěna zvlúštníuáci prakticky
na konkrétnÍm přlpadu - t5 děInícipracovnlci, tj. praktičtÍ chirurgové (operatores);né bržba dokonce _ 18sú sebenezkušoualť
smysly ponecvičili se -19 čítedlné
pro
znatelné, zřejmé; udŽiÍÍurčovati (determinare) _ 20 pro neuměnie o počútcíecň
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o vědy teoretické) vyléčenýcha určitých
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neznalost základních poznatků (propter ignorantiam de principiis) _ 22 připravilí
neb stdhnútipřizpůsobiti nebo zúŽiti' tj. aplikovati (adaptare vel contrahere); kÍeréžtoměng v kterékoli obměně _ 23 uměníe věděnl teoretické (scientia); bg pocfuizelo
že by vychaze|o, že vycházi; kakž koli ačkoli' třebaže _ 24 zkušeníma obgčejemzkušenostía zvykem; potorzeniepřiiímd utvrzuje se, stává se jistějším; uměnie děIaiíce
uměnl (věděnÍ)chirurgické
26 ranný lélcařchirurg (cyrugicus); md se ddti opšemnemocnémuna zpgtovd'nie
máse plně věnovat u nemocného zkoumáni, vyšetřován1 -2? přirozeníe přirozeného způsobu uspořádání (complexionis); uraženého
zraněného;šíléje šálen' klamán 29n. druhé... třetie za druhé, za třetÍ - 31-32 bg pak pozú|al nad jeho zdravímikdyby neměl naději v jeho uzdravenÍ _ 33 zpuosoÓy nálady' rozpoloŽenÍ (dispositionem); přirozent.epřirozenost (natura) -35 s nddobamÍs nástroji

(cHIRUR

GIE. ŽEBER)

o zlomeni Žebt neb jich nahnuti
a obyčeji uléčenie toho
Žebr jest dvanást, jichžto sedm jest celých a dokonalých a mohút, z|ámány býti na mnohých miestech, ale pět jich jest nedokonalých, a tyť nemohú zlomeny býti' jedno na jednom miestě bliz od chřbetnice, neb s miesta

nepostupují, ale úraz ač trpie, však se nezlámají, a s druhé strany, bliz
k Žaludku, konají se na měkkém miestě, a protoŽ ani pohnutie, ani úrazu
trpie, a protož ani se zlomují, ani nakřivují. A proto ona žebra slovú dokonalá, neb činie puol kola dokonalého neb celé kolo s kostmi prsními, v něž
se vtělé ty a v nichž se tvrdie. A pak druhá slovú nedokonalá, neb od
výštie svého od chřbetnice nečinie ani puol kola, ani celého kola s kostmi
1 0 jinými' ani s kostmi prsními, neb diele polúkolé.
A protoŽ slušieťznamenati, udá.li se komu Žebra zlámati na jednom
miestě neb na dvú, a to zvieš dotčenÍm,neb jakž se dotkneš miesta uraženého, uslyšíšzvrrk neb loskot a k tomu přékazu ten má v oddýchaní. Pakli
v pomácenízvuku ižádnéhoneuslyšíš,a
nemocný nesnadnéjmá oddýchanie
7 5 a trpí bolest náramnú na miestě' znamenieť jest nahnutie neb vehnutie
žebra do vnitřnosti.
Usiluj pozdvihnúti diel sehnutý; a jestJi diel zlámaný, toho pozdvihni,
at se s druhým dielem srovná a s ním se sehne. Neb když by dielové neb
zlomci žebra pozdviženého spojili se neb sněli po stlačenís zlomky neb
20 diely žebra stlačeného,tehdy by diel, l<tetýžbyl pozdviŽen a stištěn od
ruky tvé, pozdvihl by mocí svú dielu stlačenéhood úrazu, a tak by bylo
plné napravenie žebra zlomeného. A ty by velmi spomáhal přirození v té
věci' když by v tu dobu kázal nemocnému náramně kašlati. Pakli by tiem
obyčejem kost stlačená neb sražená nebyla pozdvižena a tady nebylo naprar'enie, aneb kdyby žebro bylo zdáveno' a ne zlomeno, a bolest trvala,
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kaž nemocnému silně kašlati a na miesto zdávené neb zlomené posaď velikú
baňku bez sekánie, a tať svú mocí pozdvihne a stanet se napravenie tvú
snaŽností.
A pak sejma baňku po|oŽižflastr Lakor'ý: Vezmi lnúky křeničie neb
bobu neb prachu mlynnieho, masticis, draganti, gumi arabici dva loty,
mumie' rudy vlaské, každého4loty, a směš ty věci spuolu s žlútky vaječnými. A podlé miesta uraženéhoklaď mast sbraňující před nežitem neb
otokem, a tot jest ruožený olej s rudú vlaskú a s miezkú netřesku; a nepřikládaj octa' neb nenie úžitečenv té mieře. A uvěŽ miesto pevně rúškami
s chomáči kúdelnými, omočenými v té směsici a přiloženými na miesto
bolné; a tiem vázaním nehýbaj za tři dni.
A ihned po uvázaní púštějz ži|y jatrné neb slezenní, jenŽ jest mezi
prstem malým a prstenním; a to buď z ruky strany neuražené.Aneb púštěi
jemu baňkami na boce protivném boku uraŽenému.Glisteruj jeho na všaký
den neb čépkóv af požívá;a at na kaŽdý den má stolici neb rlvě. A' to vázanie čiň ústavně aŽ do utvrzenie. A kaŽ nemocnému léhati vznak neb na
břiše.
A když se Žebro utvrdí na miestě, tehdy maž to miesto takovú masti:
Vezmi pryskyřice 6 lotóv, vosku čistého2 loty, bdeli, opoponacis, každého
lot, thuris, kadidla, kaŽdého 2loty, sanguinis draconis' mumie, kaŽdého
lot, oleje 16 lotóv. Než bdelium a opoponacem vlož do oleje za puol dne,
potom přistav k uohni s pryskyřicí a s voskem, a kdyŽ se to dobře rozpustí,
proceď to dobře a prach jiných věci jmenovaných, kdyŽ teplo ještě jest,
v procezenie vlož. A tiem na kaŽdý den miesta potieraj, neb to připravuje
miesto k lrýbaní, odjímá tvrdost, tišÍbolest a posiluje spojenie kosti.
Pokrm a nápoj s počátku i potom dávaj nemocnému jako sme v přední
kapitole pověděli' neb rány jsú sobě podobné.
Nadpis: o nahnutto vyclrýlenl, o olrnutÍ(de inclinatione);uléčenÍe
vyléčení

1 celých a dokonalýchv celku a úplných' tj. pravých (completae) - 2 nedokonal{ch
neúplných' ti. nepravých a volných -3 iedno jen, pouze; bliz od cWbetnicebllzko páteře; s miesta nepostupuiínevychylujÍ se - 4 se nezlcimají:odchylný. překlad; v orig.
sic franguntur (a tak se zlomí) - 5 konají se končÍ_ 6n. anÍ trpíe atď. ani netrpí
atd. - 7 činie puol kola dokonaléhovytvářejí půlkruh; s lcosÍmiprsními s hrudní kos.
t í ( c u m o s s i b u s p e c t o r i s )- 8 s e v t ě I é . . . a s e t v r d i es p o j í s e a u p e v ň u j Ís e ( i n f e r u n t u r
vel flrmantur) - 9 od u!štieoď rnísta,kde vycházejÍ _ 10 diele polúkoléčást půIkruhu
(partem semicircli)
11 slušieťznamenati rnáš nríti na paměti, véděti - 12 uraženiňo porarrěného_
13 loskoÍšelest;přékazu obt1Ž_ L4 u pomdcenípři ohmatávání, při dotyku (ex tactu) 75 nahnutie neb uehnutie žebrado unitřnosti vychýlen1 neboli ohnutí žebra dovnitř
(plicationis coste in interiora seu inclinationis)
t9kdgžbg...se snálťkdyŽbysespojili(siinferunturvelfigurerrtur) - 20 sÍišÍán stlačen _ 2L mocÍ silou - 22 plné napraoenie úplné napravení (restauratio);
bg spomdhal pomáhal bys _ 24 tadg lÍm, tak - 25 zddueno polrmožděno (depressa).
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27 baňku: nádobu užívanouk vysávánÍ krve zředěnýrn vzduchem bez otevřenÍ žíly
(ventosam); bez sekcinie:tj. bez naseknutí ŽÍly (sine incisione)
29 flastr náplast, obklad (emplastrum); múkg křeničíemoučku z cizrny (Cicer),
rostliny podobné hrachu (sarine cicercule) _ 30 mlgnníelro mlýnského; masÍťcís,
draganti, gumi arabici (lat. gen'): mastixu, tj. pryskyřice stromů pistáciových; tra.
gantu (Tragacantha), tj. ztvrdlého s|ízuz kmene a větví kozince (Astragallus); arabské gumy, tj. klovatiny stromu akácie senegalské(Acacia senegal); dua lotg: asi
32 g - 3I mumie: tj. balzámu uŽívanéhok mumifikaci mrtvých té|;rudg vlaské:červenéhlinky (Bolus armena' Terra sigilata), uŽívanétéžk výrobě malířských barev
(boli armeni) - 32 podlémiesta uraženého
kolem poraněnéhomista - 33 ruožený tú'žový; s miezkú se šťávou - 34 uuěžobvaž (pevně); rúškamis chomdčikúdelnými:
plátěných roušek se uŽívalo jako obvazů, kouďele místo vaty * 36 za tři dni po tři
dny
37 z žilg jattné neb slezenní: z Ži|y mezi malÍčkema prsteníkem (Yena salvatella
n. salutis)' lrterá podle tehdejšíchpředstav, přejatých už ze starověku, souvisela
s játry a se slezinou (de epatica vel splenetica) - iJ[tneuražené:
tj. opačnéneŽ je zranění - 39 glisterui ieho ďávej mu klystýry; naušaký den kaŽdodenně _ 40 čépkóuat
požtvtiať bere čipky (suppositoriun) _ 47 ústuuněnepřetrŽitě, neustále; do uturzenie
do ztvrdnutí, do zpevněni (ad firmationen); uznak naznak
43 se uturdi na miestěpevně sroste (facta maturatione) _ 44 bdeli (z bdelii, |at.
gen.' podobně dále): klejopryskyřice bdelium ze slromu myrhovníku afrického
(Commiphora africana), jtŽ se užívalotéŽjako kadidla; opoponacis: klejopryskyřice
opoponax z některých druhů myrhovníku nebo moračiny(opoponax) -45 thuris:
kadidla (Thus)' tj. klejopryskyřice z některých druhů kadidlovníku; sanguinis
draconis: lýchodoindické dračíkrve (Resina draconis), tj. pryskyřice z popinavé
rostliny Calamus draco _ 49 u procezeníedo procezenéhoroztoku; připtauuie. ,. k h{.
ÓanÍ umoŽňuje' ďává pohyblivost * 50 spoiente kosti srůst kosti (in conglutinationem) - 51"u přední v předcházející

eniekosti.

jakosme v přední

vyléčenÍ
; uléčenie
- 2 ned"okonalých
cňřÓelníce
blízko páylnýpřeklad; v orig.
trpÍeatd. ani netrpí
s hruclníkosují se (inferuntur
částpůIkruhu
poraněného .

dotyku(ex tactu) .tÍ Žebra dovnitř
.20 sÍťš(restauratio);
(depressa)*

(o:SLoŽENÍ

RUKY)

A pak pěsti ručnéúd od prstóv aŽ d'ozápěstie máť v sobě osm kosti.
A jich čtyři súézjednány u vrchu dvú kostí předloktie a druhé čtyři sú
spojeny s kostmi čtyřmi hřebene; a jsú spolu svázány. A tytoť kosti pěstné
nemají mozku v sobě pro jich tvrdost a hustost podstaty jich, ale kosti
5 předloktie majít mozk pro příčinu pravenú o kosti pažné.A kakž koli
v svrchní a menší kosti předloktie nenie znamenitý mozk, jakož jest
v spodní a větší, však jest v ní jakás řédkost neb pichavost' v němŽto
mokrost bývá nalezena jakoŽto mozk, a tak drží miesto mozku.
Po kostech pěsti zjednány sú kosti chřbetnie neb nicÍ pěstné, a těch
10 kostí jest čtvero. A jsút svázány s kostmi pěsti pro blÍzkost a spojenyt jsú
z druhé strany s kostmi čtyř prstóv ruky, ale ne s kostí palce. Neb kost
prvá palce veliká spojena jest s kostí svrchní předloktie na přehbi zápěstÍ,
a to proto, aby lépe a silnějie se hýbala, a také aby palec ten slušnějie se
čtyřmi ostatními prsty se spojil.
15
V každémprstu ruky jsúťtři kosti, kteréŽtovazadly jsú spojeny' a nad
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ty kosti i vazby zjednány sú žilny, kteréžtopřicházejí od šestésudy žilin
chřbetnice šijné... loktem i paŽí hýbají. A z těch žilin koncóv vycházejí
struny, jimižto prstové se hýbají' údovédolejšÍ,z nichžto jedna jest veliká
prostřed paŽe, takže její jeden diel jest v straně domácÍ, totíž v ruku,
a druhý diel na straně divoké, totiŽ z ruky. Á z těch žilin struny se dělé
hýbajície paŽi i rukú na rozličnéstrany. A druhá žilna jestit znamenitá,
jenž se chýlí na stranu divokú, totlž z ruky; a jestiť ztaŽena přes paži
i předloktie, od niežto rozličné struny pocházejí hýbajíce prsty v ruku
i z ruky.
Pak po těchto žilinách neb cévách zjednány jsú žíly zevné i skryté,
jichžto jedna dělí se od žÍly podpažnie aneb od Ži|y, jenŽ jest pod paŽÍ,
zevuje se, když jde přes plece paŽí po straně levé paže a přicházie k straně
svrchní lokte. A slóvet ta ži).ahlavnie, neb jest z ži|y, jejiežto jeden diel
jde do mozku a jej s údy jeho napájie, a ten diel údu paže krmí, a pro tu
příbuznost nazvána jest žÍlahlavnie. od té pažnéži|y pocházie jiná zřejmá,
kteráŽto jde přes strany paže,a po zevnitřnie strany rukú, a slóveť povraz
ruky neb paže, neb se zatočila tiem obyčejem, protož tak jest nazvána. od
žÍIyspodnie podpažnépřicházie jiná žíla,a tať jde k kosti dolejšípředloktie
ruky a dělí se mezi prst prstenný a najmenší;a tať jest nazvána spasenka
neb plicnice neb slezenice. A pak s pažnéŽíly hlavnie a od pažnédolejšie
rodí a ukazuje se jedna žila, jenŽ jest na přehbi paže uprostřed. A slóvet
brunátná neb černá neb obecná neb mateřina na lidech churavých. A tat
posluhuje stranám vyššími niŽšímobecně, a protož tak jest nazvána. Pod
těmito všemi žilami jsúťcévky, tak žepod kaŽdú Žilú celú,zevnú neb tajnú,
jest cévka spojená s ní, zevná neb tajná. A z těchto cév neb sloŽenížilami
a cévkami a masa a z některých dielóv žilin čitedlných k jeho sloŽeníčiníse
kuože spodnie těch úclóv, jižto sú kosti oclěny' a pro diely žilin čitedlných
k s]oženíjeho činíse kuože svrchnie zevnitřnie čitedlná. A skrze ziejmé žt|y
údovézevní tudiež bÝvaiÍ krmeni.
1 pěstiručtté
údruka(atratom
,) _2 jich čtgři čLyřiznich, tj. čtyři z osmi kůs.
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na vnitřnÍ straně paŽe (irr parte ďomestica) trlavý a trojhlavý _ 79 o straně domd.cí.
20 na straně diookéna vnější straně paŽe (in parte silvestri); se děIéoddělujÍ se 21 drufui žílna..míněny svaly předloktÍ _ 22 se cttýlÍsměřuj e3jestiťztaženasahá
25 po žíIindchnebcéutichpo svalech (post musculos); žíl9zeunéi skngtéŽ1|y povrchové i hluboké (vene manifeste et occulte) - 26 od žíIgpodpažnie:jde o hlubokou
Žílu podpaŽní (a vena asellari) - 27 zeuuje se objevuje se, vychází na povrch 28 žtla hlauníe:jde o Ž|lu na paŽLa předloktí (cephalica) - 30 pro příbuznostpro souvislost; jind. zřejmd jiná povrchová, tj. Ži|apaŽrtí-37 a po zeuniIřnie a to (aŽ) po
vnější;pooraz provaz' tj. podle vzhledu (funis) -33 iind žíIa:tj. Žil'ana předloktí _
34 mezi prst prstenný a najmenši mezi prstenÍk a malíček (inter anularem et auricularem digitum) _ 34-35 spasenkaneb plicnice neb slezeníce:Ž71'a
na hřbetu ruky (salvatella seu epatica vel splenetica)' podle tehdejšíchnázorů související s plícemi a
slezinou _ 37 bruruilnd neb černd,ne'bobecndn".bmateřina: Ži|a v ohbÍ lokte (purpu.
rea vel nigra vel communis) - 38 sÍrancÍm
ugššími nižšímhorním i dolnÍm částem
těla - 39 cévkgtepny (arteria); zevnu neb Ílinú povrchovou nebo hlubokou _ 4o z céu
z svalových vláken (ex musculis); z slolení žilami a cévkamí.
ze spojení svalových
vláken s Žílami a tepnami (musculissiccompositis cumvenisetarteriis) _47zdieIóu žÍIínčitedlnýchz částí citlivých vláken, tj. nervů (cum partibus nervorum
sensibilium) _ 42 kuožespod.niepodkožní vazivo (pellis); st7 oděng jsou pokryty 43 činí'se... čitedlndstává se citlivou; kuože surchnie zeonitřnie kůže povrchová
vnějŠÍ'tj. pokoŽka (pellis exterior) _ 44 údoué
zeunípovrchová ústrojí

RHAZESovo

RANNÉ rÉKAŘSTvÍ

Bohaté zkušenosti slavného perského lékaře Muhameda Ebn Sacharjah
Abubekr Arrasiho (Rhazesa,kolem 850aŽkolem920 n.l.) zprostředkovalaevropské
medicíněproslulá lékařská školav jihofrancouzskémMontpellieru ve 12. století.
Rhazesovu lékařskounauku tu přednášela sepsalVilém Roger de Cogenis,řečený
Vilém Burgundský (Ť1180).Jeho výklady Rhazesa se staly základem pro rozšíření
Rhazesova učeníi do jiných zemí.Do češtinybyly Vilémovy výklady přeloženy
a poněkud upraveny v první polovině 15. století.obsahujínávody k léčení
nejrůznějšíchzraněnía onemocnění.
Ze spisu vybíráme souhrnná pojednánío léčení
otevřených ran (1. kapitola
1. dílu)a o pouštěnížilou(34.kapitola 1. dilu).
o RÁNĚ
Bývá druhdy rána, jenŽ jest rozpuštěnie celosti těla, nebo na kosti
slóve zlomenie, nebo tvrdé věci se lámají, na hlavě bez z|omenie lbi mečem,
palicí neb kamenem, tak však, Že nenie s bázni; nebo jestliže by se bál
o zlomení lbi, tehda by rána nad tiem neměla býti zavřiena, aŽ by dřieve
leb byla napravena.
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