
Θ Λατρικι ςτον αρχαίο κόςμο

• ΠΡΟΝΣΟΡΛΞΘ ΛΑΣΡΛΞΘ
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΠΕΟΠΟΣΑΠΛΑ
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΑΡΧΑΛΑ ΑΛΓΤΠΣΟ
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΑΡΧΑΛΑ ΞΛΡΑ 
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΑΡΧΑΛΑ ΛΡΔΛΑ
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΑΡΧΑΛΑ ΕΟΟΑΔΑ
• ΛΑΣΡΛΞΘ ΣΘΡ ΡΩΠΑΝΞΘ ΑΤΣΟΞΡΑΣΟΡΛΑ



Προϊςτορική ιατρική

• Σρυπανιςμόσ :εμφανίηεται ςτθ 
Οίκινθ εποχι (20.000 π.X.)

• ανοίγονταν οπζσ ςτα οςτά του 
κρανίου  με ςκοπό τθν 
απομάκρυνςθ των κακϊν 
πνευμάτων και τθν 
αντιμετϊπιςθ ψυχικϊν 
διαταραχϊν ι επιλθψίασ.

• Αρκετοί αςκενείσ επιβίωναν 
όπωσ φαίνεται από τισ οςτικζσ 
ουλζσ που παρατθροφνται ςε 
απολικωμζνα κρανία 

•Θ αςκζνεια και θ φκορά ςυνοδεφουν τον 
άνκρωπο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ του 
ςτθ γθ.

• Ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ φαίνεται ότι ξεχϊριηε 
τθν απλι αδιακεςία ι τισ ςυνζπειεσ του γιρατοσ 
από ςοβαρότερεσ αςκζνειεσ

• πίςτευε ότι τισ  προκαλοφςαν δαιμονικζσ 
δυνάμεισ ι πνεφματα

• οι πρϊτεσ ιατρικζσ γνϊςεισ  ςχετίηονταν με 
κεραπεία τραυμάτων, βοικεια κατά τον τοκετό,  
ανακοφφιςθ πόνου και πυρετοφ

• ακινθτοποιοφςαν ςπαςμζνα άκρα, 
χρθςιμοποιϊντασ υλικά από πθλό

• ακρωτθρίαηαν  άκρα με γάγγραινα 

• Οι περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτοφςαν τισ

υπθρεςίεσ του γιατροφ-μάγου ι ςαμάνου

Ο οποίοσ πρωτίςτωσ προςπακοφςε να διϊξει τα 
κακά πνεφματα με κραυγζσ και εξορκιςμοφσ



ΟΑΟΛ ΣΘ ΠΕΟΠΟΣΑΠΛΑ
Θ ιςτορία τθσ ιατρικισ αρχίηει να καταγράφεται με τθν εμφάνιςθ τθσ 
γραφισ  ςτθν ιςτορία των λαϊν
 θ αρχαιότερθ γραπτι αναφορά αντιμετϊπιςθσ του πόνου  

χρονολογείται 3.300 χρόνια π.Χ. από τουσ Σουμζριουσ

• Χρθςιμοποιοφςαν τθν οπιοφχο παπαροφνα 
για τθν   αντιμετϊπιςθ του πόνου και  ςαν 
ελιξίριο ευφορίασ (εικ.1)

• τθν Βαβυλϊνα  1.770 π.Χ  κακορίηονται  με 
τον Ξϊδικα   του Χαμουραμπί  (εικ.2) οι 
αμοιβζσ και τιμωρίεσ των γιατρϊν

παράδειγμα: αν ζνασ  γιατρόσ προκαλζςει 
το κάνατο αςκενοφσ ςε μια εγχείριςθ του 
κόβουν το χζρι.

• ςτον κϊδικα παρουςιάηονται χειρουργοί, 
τροφοί, αμβλωτζσ, δεν αναφζρονται 
πουκενά ιατροί με τθν ζννοια του 
πακολόγου.

• Θ κεραπεία των αςκενειϊν ιταν 
ςυνδυαςμόσ  μαγείασ- βοτάνων-
αςτρονομίασ και απλισ χειρουργικισ



Λατρικι ςτθν Πεςοποταμία

• οι Αςςφριοι και οι Βαβυλϊνιοι δεν ξεχϊριηαν τον ιατρό από τον 
ιερζα. Ο ιατρόσ  δεν κεωροφνταν κοινόσ πολίτθσ, πράγμα που ίςχυε 
για τον χειρουργό.

• αφισ διάκριςθ μεταξφ «επιςτιμονα» και πρακτικοφ ιατροφ, όπωσ 
ιταν οι χειρουργοί, που αςκοφςαν ταυτόχρονα και το επάγγελμα 
του κουρζα!

• Γινόταν  μελζτθ των ςπλάγχνων των κυςιαηόμενων ηϊων  αλλά ποτζ 
ανκρϊπου 

• 250 βότανα και γφρω ςτισ 120 ορυκτζσ ουςίεσ  αναγράφονταν ςτον 
άρρωςτο υπό μορφι αφεψθμάτων, καταπλαςμάτων, αλοιφϊν, 
ειςπνοϊν ι πλφςεων. 

• Από τισ φυτικζσ ουςίεσ χρθςιμοποιοφνταν περιςςότερο θ αλόθ, το 
γλυκάνιςο, θ μπελαντόνα, το κάρδαμο,  το ρετςινόλαδο, ο δυόςμοσ, 
θ γλυκόριηα, το ρόδι και θ παπαροφνα.



Λατρικι ςτθν αρχαία Αίγυπτο

• Γνωρίηουμε πολλά περιςςότερα για τθν 
ιατρικι ςτθν αρχαία  Αίγυπτο χάρθ ςτο 
μεγάλο αρικμό ςυντθρθμζνου 
ιερογλυφικοφ υλικοφ και ςτισ μοφμιεσ 
που διατθρικθκαν ωσ τισ μζρεσ μασ

• Αιγυπτιακζσ  μοφμιεσ μασ επιτρζπουν 
για πρϊτθ φορά να ζρκουμε κοντά ςε 
εςωτερικζσ  αςκζνειεσ ςτθν αρχαία 
εποχι

• Ο αρχαιότεροσ γιατρόσ ςτθν ιςτορία 
είναι ο Αιγφπτιοσ Ιμχοτζπ , πακολόγοσ 
του Φαραϊ  που ζηθςε μεταξφ του  
2700 και 2600 π.Χ

• Αςκενοφςαν από φυματίωςθ, 
τερθδόνα, αρτθριοςκλιρυνςθ πακιςεισ 
του ουροποιθτικοφ , όγκουσ  κ.α.

• Ποφμια ςε αξονικό τομογράφο :

βρζκθκε πωσ ζπαςχε από 
μεταςτατικό καρκίνο του 
προςτάτθ



Λατρικι ςτθν αρχαία Αίγυπτο

• Χρθςιμοποιοφςαν :οδοντικά 
προθζματα (γζφυρεσ)  λόγω 
καταςτροφισ οφλων 

προςθετικά μζλη όπωσ δάχτυλα

• Για εςωτερικοφσ πόνουσ γινόταν 
εκτεταμζνθ χριςθ ναρκωτικϊν και 
μπφρασ

• Ζκαναν χριςθ βοτάνων π.χ. 
χαμομθλιοφ για πυρετοφσ 

ςκόρδο για τόνωςθ

• Ωσ αντιςυλληπτικό :  οι γυναίκεσ 
χρθςιμοποιοφςαν μια κολπικι ουςία 
υπό μορφι υπόκετου, που αποτελείτο 
από διάφορεσ όξινεσ ουςίεσ (κόπρανα 
κροκόδειλου) και θ οποία αλείφετο
πολλζσ φορζσ με μζλι ι λάδι

• Προςκετικά μζλθ



Λατρικι ςτθν αρχαία Αίγυπτο

• επικάλυπταν τισ επιφανειακζσ πλθγζσ με μζλι (φυςικόσ τρόποσ 
καταπολζμθςθσ βακτθριδίων) 

• Χριςθ παραςκευάςματοσ από λεπτό φλοιό ιτιάσ, που περιζχει μια 
φυςικι αναλγθτικι ουςία, χθμικϊσ ςυγγενι με τθν αςπιρίνθ

• τοποκζτθςθ μουχλιαςμζνου ψωμιοφ ςε πληγζσ, κάτι που 
αποδείχκθκε ςτον εικοςτό μόλισ αιϊνα ότι μπορεί να προκαλζςει 
ευεργετικά αποτελζςματα λόγω τθσ πενικιλίνθσ.

• Ανακάλυψαν τον ςυγχρονιςμό ανάμεςα ςτον ςφυγμό και τθν καρδιά

• χοριγθςθ ςτα ανιςυχα και νευρικά βρζφη ςπόρουσ  παπαροφνασ
(περιζχει οπιοειδι). 

• επάλειψθ των βρεφϊν  με λίποσ γάτασ για να προςτατευτοφν  απ’ τα 
δαγκϊματα των ποντικϊν, που όπωσ φαίνεται αφκονοφςαν τόςο, 
ϊςτε να επιτίκενται και ςε κοιμιςμζνουσ ανκρϊπουσ.

• γνϊριηαν και περιζγραψαν τον καταρράκτη αλλά δεν διζκεταν 
χειρουργικι κεραπεία παρά μόνο βάμματα και ξόρκια



Θ τεχνικι τθσ μουμιοποίθςθσ
• Θ ανατομία ςε άνκρωπο απαγορευόταν  όμωσ θ 

μουμιοποίθςθ γινόταν ϊςτε το νεκρό ςϊμα του 
αρχαίου Αιγυπτίου, μετά το κάνατο,  να 
πραγματοποιιςει ζνα μεγάλο ταξίδι

 Αρχικά αποξζραιναν το δζρμα του νεκροφ με αλάτι 
(ϊςτε να μθν αναπτφςςονται μικρόβια)  κι ζπειτα 
αφαιροφςαν τον εγκζφαλο → με μεταλλικό 
άγκιςτρο μζςω τθσ ρινικισ κοιλότθτασ (μφτθσ)

 Άνοιγαν το ςτζρνο, αφαιροφςαν όλα τα βαςικά 
όργανα & τα ςπλάγχνα, αφινοντασ  τθν καρδιά (κα 
ηυγιηόταν από τουσ κεοφσ κατά  τθν μετάβαςθ ςτθν 
αιϊνια ηωι)    και τοποκετοφνταν  ςε βάηα

 Άλειφαν   το ςϊμα  του νεκροφ με αντιςθπτικζσ 
κρζμεσ και αρωματικά ζλαια και το γζμιηαν με  
βότανα , άμμο, εδϊλια κεϊν κ.α

 το τζλοσ το τφλιγαν ςφιχτά με με υφάςματα και 
επιδζςμουσ, που περιείχαν ξόρκια ςε ιερογλυφικι 
γραφι (για να μθν πετάξει θ ψυχι!) και το ζβαηαν 
ςτθν ςαρκοφάγο ι τον τάφο.

• Εργαλεία 
μουμιοποίθςθσ



μουμιοποίθςθ

• Βάηα φφλαξθσ οργάνων του 
νεκροφ (θ λζξθ νεκρόσ δεν υπιρχε 
ςτθν Αρχαία Αίγυπτο)

• Θ μουμιοποίθςθ  εγγυοφταν τθ 
μετάβαςθ ςτθν  μετά κάνατο ηωι



Ο κρφλοσ του Σουταγχαμϊν
• ο κρυλικόσ Φαραϊ πζκανε το 1.332 π. Χ ςε θλικία 18 ετϊν

• τθν μοφμια του βρζκθκαν κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ 

• Πρζπει να ζπαςχε από επιλθψία κροταφικοφ λοβοφ, μια μορφι 
επιλθψίασ  όπου τα άτομα ζχουν ςυχνά παραιςκιςεισ, βλζπουν 
οράματα κρθςκευτικοφ περιεχομζνου και ζχουν κθλυπρεπι 
εμφάνιςθ

• Μςωσ δολοφονικθκε , ίςωσ χτφπθςε κατά τθν επιλθπτικι κρίςθ



Ιατρική ςτην Ανατολή 
(Κίνα και Ινδία)

• Θ κινζηικθ ιατρικι αναπτφχκθκε από το 
2.000 π.Χ  μζχρι το 500 μ.Χ 

• Ζκτοτε οι βαςικζσ κεωρίεσ τθσ ελάχιςτα 
ζχουν αλλάξει

• Βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι δφο 
βαςικζσ δυνάμεισ ρζουν μζςα ςτο 
ςϊμα : το γιν και το γιανγκ

• Το γιανγκ είναι το αρςενικό, λαμπερό,

ηεςτό, ξθρό και ενεργθτικό

• Το γιν  το κθλυκό, ςκοτεινό, δροςερό ,

υγρό και πακθτικό

• Οι αςκζνειεσ προκαλοφνται όταν αυτά 
δε βρίςκονται ςε ιςορροπία  π.χ. όταν 
κάποιοσ  είναι πολφ ενεργθτικόσ και 
ξεκουράηεται λίγο

• Για τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ 
ανζπτυξαν το βελονιςμό

Σο γιν (μαφρο) και 

το γιανγκ (άςπρο)



Λατρικι ςτθν αρχαία Ξίνα
• Ο βελονιςμόσ  χρθςιμοποιείται  εδϊ και 

περίπου 4.οοο χρόνια

• διείςδυςη βελόνων ςε ςυγκεκριμζνα 
ςημεία-κλειδιά  του ςϊματοσ ϊςτε να 
εξιςορροπθκοφν οι αντίκετεσ δυνάμεισ 
του γιν και του γιανγκ

• Θ ενζργεια (τςι)  ρζει μζςα ςτο ςϊμα 
πάνω ςε 14 οδοφσ που ονομάηονται 
μεςθμβρινοί 

• Όταν το γιν και το γιανγκ βρίςκονται ςε 
αρμονία τότε το τςι κυλάει ελεφκερα και 
το άτομο είναι υγιζσ.

• Όταν το άτομο είναι άρρωςτο υπάρχει 
μια παρακϊλυςθ του τςι ςε ζναν από 
τουσ μεςθμβρινοφσ

• Παράλλθλα χρθςιμοποιοφςαν 
εκατοντάδεσ γιατροςόφια από βότανα

• Χάρτθσ βελονιςμοφ :500 
ςθμεία για είςοδο βελόνασ



εξολογία ςτθν αρχαία Ξίνα

• τθν αρχαία Ξίνα θ διάγνωςθ και θ αντιμετϊπιςθ 
ςεξουαλικϊν προβλθμάτων γινόταν μζςω του 
βελονιςμοφ.

• φμφωνα με τουσ Ξινζηουσ ςε μια υγιι 
ςεξουαλικι ςχζςθ υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγι 
των γιν (κόλποσ) και γιανγκ (πζοσ) για το όφελοσ 
και των δφο εξίςου.

• Αυτι θ ανταλλαγι που είναι φυςικά και 
πνευματικά ενςωματωμζνθ ςτθ ςεξουαλικι 
επαφι οδθγεί ςε μια υγιι και ιςορροπθμζνθ 
ςεξουαλικι ςχζςθ.



Λατρικι ςτθν αρχαία Λνδία
• Θ παραδοςιακι ινδικι ιατρικι : 

Αγιουβζρδα που ςθμαίνει ςυνταγι για 
μακροηωία

• Αναπτφχκθκε μεταξφ 2.400 π.Χ – 500 μ.Χ

• Ελάχιςτα ζχουν αλλάξει οι κεωρίεσ τθσ

• Θ ενζργεια ρζει κατά μικοσ καναλιϊν που 
λζγονται τςάκρα

• Σα 7 τςάκρα βρίςκονται κατά μικοσ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και το κακζνα 
ςυνδζεται με όργανα ι αδζνεσ

• Όταν τα τςάκρα δεν βρίςκονται  ςε 
ιςορροπία  προκφπτουν αςκζνειεσ

• Κεραπείεσ : βότανα ,μαλάξεισ 

και γιόγκα 



Λατρικι ςτθν αρχαία Λνδία

• Οι αρχαίοι ινδοί γιατροί ήταν άριςτοι χειροφργοι :

κεράπευαν τον καταρράκτθ, αφαιροφςαν πζτρεσ νεφρϊν και 
ουροδόχου κφςτεωσ .

• Οι πρϊτεσ πλαςτικζσ επεμβάςεισ εμφανίηονται ςτθν Λνδία το 600 π.Χ 

για τθν αποκατάςταςθ μφτθσ ι αυτιϊν που ακρωτθριάηονταν  ωσ 
τιμωρία ςτουσ εγκλθματίεσ  : ο χειροφργοσ ζκοβε ζνα τμιμα 
δζρματοσ από κάποιο ςθμείο και κάλυπτε τθ μφτθ 

• Για τθν εποφλωςθ πλθγϊν χρθςιμοποιοφςαν  ςαγόνια μυρμθγκιϊν

που εκκρίνουν μια αντιμικροβιακι ουςία

• παραςκεφαηαν πολλά γιατροςόφια από φυτά (αλόθ, κρόκο,τηίντηερ..) 
ηϊα ι μζταλλα όπωσ χρυςόσ/ςίδθροσ

• τθν Λνδία ανακαλφφκθκε ο αρχαιότεροσ ανκρϊπινοσ ςκελετόσ που 
εμφανίηει ςθμάδια λζπρασ. Θ θλικία του υπολογίηεται ςτο  4.000 π.Χ



Ιατρική ςτην αρχαία Ελλάδα
• Οι αρχαιότερεσ μαρτυρίεσ για τθν ιατρικι 

ςε ελλθνικό ζδαφοσ προζρχονται από τισ 
αναςκαφζσ ςτισ Πυκινεσ (εικόνα)

βρζκθκαν: ζνα τρυπανιςμζνο κρανίο, 
πζτρεσ χολθδόχου κφςτεωσ

και ςκελετοί αλλοιωμζνοι από 
αρκρίτιδα 

χρονολογοφνται γφρω ςτο 1.650 π.Χ

• τισ πινακίδεσ Γραμμικισ Β (1450-1200 
π.Χ) αναφζρεται θ λζξθ γιατρόσ κακϊσ 
και φαρμακευτικά φυτά όπωσ το 
μάρακο, το δίκταμο , κφμινο , ςζλινο , 
κορίανδρον

• τα Πινωικά ανάκτορα (περίπου 1500 
π.Χ)  υπιρχαν υψθλισ ποιότθτασ 
εγκαταςτάςεισ υγιεινισ άρα θ ιατρικι κα 
πρζπει να είχε φτάςει ςε ζνα αντίςτοιχο 
επίπεδο 



Ο Αςκληπιόσ
• Ο Αςκληπιόσ υπήρξε  ο πρϊτοσ Ιατρόσ του 

αρχαίου ελληνικοφ κόςμου.

• Γεννικθκε ςτισ όχκεσ του Οθκαίου ποταμοφ, που 
διαςχίηει τθν πόλθ των Σρικάλων ( Σρίκκθ το 
αρχαίο όνομα τθσ πόλθσ).

• Επικρατζςτερθ χρονολογία γζννθςισ του είναι το 
ζτοσ 1247 π.Χ

• Ο Αςκλθπιόσ ςφλλεγε  ιαματικά βότανα , 
δθμιοφργθςε  τα περίφθμα "φάρμακοτριβεία«  
όπου γινόταν θ κατεργαςία των βοτάνων

• Οι κεραπευτικζσ ικανότθτεσ του Αςκλθπιοφ  
ζδωςαν τθν εντφπωςθ ςτον κόςμο ότι είχε κάποια 
κεϊκι δφναμθ και κεοποιικθκε

• Ζτςι θ φιμθ του πζραςε γριγορα τα όρια τθσ 
Σρίκκθσ, κάλυψε τα όρια τθσ Ελλάδασ και 
μεταγενζςτερα τα όρια όλου του τότε γνωςτοφ 
κόςμου. Πάνω από 343 Αςκλθπιεία (ναοί) 
κάλυψαν κατά τον 7ο- 5ο αιϊνα π.Χ τον τότε 
γνωςτό κόςμο.

• Οι γιοι του Παχάων και Ποδαλείριοσ πιραν μζροσ 
ςτον Σρωικό πόλεμο ωσ γιατροί και πολεμιςτζσ

Η ράβδοσ του Αςκληπιοφ 
παγκόςμιο ςφμβολο ιατρικήσ ςτισ 
μζρεσ μασ 



Τα Αςκληπεία 
• Ιταν ναοί με ιατρικι λειτουργία.

• Οι κεραπείεσ  πραγματοποιοφνταν δωρεάν  
οι αςκενείσ άφθναν δϊρα

• Θ κεραπευτικι ικανότθτα τουσ ιταν 
αποτελεςματικι  ςε τραφματα και ςε 
πυρετοφσ, όπου χρθςιμοποιοφςαν βότανα 
και άλλα χειρουργικά μζςα.

• Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ κεραπευτικόσ τρόποσ 
ιταν τθσ «εγκοιμιςεωσ», όπου κατά τθν 
κοίμθςθ του αςκενοφσ  εμφάνιηαν οι κεοί 
τθν κεραπεία ςαν όραμα

• Δεν ξζρουμε τθν αποτελεςματικότθτα ςε 
εςωτερικζσ αςκζνειεσ αλλά οι Ζλλθνεσ 
ανζφεραν ότι ο Άδθσ παραπονιόταν ςτο Δία 
ότι θ προςζλευςθ νεκρϊν  είχε μειωκεί 

• Όςον αφορά τον τοκετό, ο Αςκλθπιόσ 
ιταν ο πρϊτοσ που επινόθςε το 
≪ευτόκιο λουτρό≫ ςε καλάςςιο 
φδωρ επί δυςτοκίασ, δθλαδι τθ γζννα 
μζςα ςτο νερό

Ο Αςκλθπιόσ ιταν ο τελευταίοσ Κεόσ 
που υπζκυψε ςτθν εξάπλωςθ του 
χριςτιανιςμοφ



Λατρικι ςτθν Ομθρικι εποχι
• τα ομθρικά ζπθ αναφζρονται 150 ανατομικοί όροι που 

παρατθρικθκαν είτε από ςφαγζσ, είτε αποτελοφν εμφανι μζρθ 
του ςϊματοσ

• γίνεται αναφορά επιδθμιϊν , μελαγχολίασ, μανίασ, λιποκυμίασ 
και μζκθσ.

• Από πλευράσ φαρμάκων αναφζρεται ο μανδραγόρασ, το όπιο, 
δθλθτιρια βελϊν, διάφορεσ πικρζσ ρίηεσ και αιμοςτατικά. 

• γνϊριηαν τρόπουσ  για τθν επίςχεςθ αιμορραγιϊν, τθ 
διενζργεια χειρουργικϊν επεμβάςεων, 

τθν αφαίρεςθ ξζνων ςωμάτων  ,  τθν επίδεςθ διαφόρων 
επικεμάτων και μάλιςτα αναλγθτικϊν  , τθν εφαρμογι πλικουσ 
επιδζςμων, τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφςαν ςε μεγάλθ ζκταςθ

• Σο αίμα κεωροφνταν κφριο ςτοιχείο τθσ ηωισ και  θ ψυχι 
βρίςκεται ςτο διάφραγμα. 



Θ ακμι τθσ ελλθνικισ ιατρικισ
• Σον 5 π.Χ αιϊνα θ ιατρικι εξελίςςεται από τζχνθ ςε επιςτιμθ

• Ο Ιπποκράτησ (Ξωσ 460 π.Χ. - Οάριςα 377 π.Χ)   

είναι ο κεμελιωτισ τθσ ορκολογικισ ιατρικισ που κατόρκωςε 
να τθν απαλλάξει από τα μεταφυςικά ςτοιχεία  και τισ 
δειςιδαιμονίεσ τθσ εποχισ.

• Σο πρωτοποριακό και ςε ςθμαντικό βακμό προβλεπτικό του 
ζργο επθρζαςε τισ περιςςότερεσ ςφγχρονεσ ιατριακζσ
ειδικότθτεσ του δυτικοφ κόςμου που επάξια τον ονόμαςε 
θεμελιωτή  και ςτυλοβάτη τησ Ιατρικήσ Επιςτήμησ

• Κεμελίωςε τθ μεκοδολογία τθσ κλινικισ εξζταςθσ, που 
παραμζνει όμοια ακόμθ και ςιμερα.

• Πελζτθςε  τθ ςυμπτωματολογία οξζων και χρόνιων αςκενειϊν

http://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.


Ο Ιπποκράτησ • Παρατθροφςε τον αςκενι 
πραγματικά από τθν κορφι ωσ τα 
νφχια 

• Οάμβανε υπόψθ  τισ 
ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ , τθ 
διεφκυνςθ των ανζμων, τθν 
ποιότθτα του νεροφ,τθν τοποκεςία 
τθσ πόλθσ και του ςπιτιοφ

• Προζβλεπε ακριβζςτατα τθν 
εξζλιξθ τθσ νόςου

• Απζδωςε ακόμα και ςτθν ιερά 
νόςο-επιλθψία, φυςικά αίτια



Ο Όρκοσ του Ιπποκράτη
• θμείο αναφοράσ τθσ ιατρικισ 

θκικισ όλων των λαϊν

• Αναφζρεται ςτθν υπευκυνότθτα 
του γιατροφ απζναντι ςτον 
αςκενι και τθν κοινωνία

• Αποδίδεται ςτον Λπποκράτθ 
χωρίσ να γράφτθκε από τον ίδιο

• Ο ίδιοσ ο Λπποκράτθσ δεν 
τθροφςε τον όρκο (παράδειγμα: 
ο όρκοσ απαγορεφει τθν 
ζκτρωςθ, ο δε Λπποκράτθσ  
χορθγοφςε  εκτρωτικά βότανα 
και ζδινε ςυμβουλζσ για τθν 
πρόκλθςθ αποβολισ)



Λπποκρατικι Λατρικι (αςκικθκε από τον Λπποκράτθ και 
τουσ ςυνεχιςτζσ του)

• φμφωνα με τουσ Λπποκρατικοφσ ιατροφσ ςτο ςϊμα υπάρχουν  
τζςςερισ χυμοί: το αίμα , το φλζγμα, θ κίτρινθ και θ μαφρθ χολι

• Θ ανιςορροπία μεταξφ αυτϊν των χυμϊν προκαλοφςε τισ αςκζνειεσ

• Θ ανιςορροπία διορκωνόταν με αφαίρεςθ του περιςςευοφμενου 
χυμοφ: αφαιμάξεισ, χριςθ βδελλϊν , χοριγθςθ βοτάνων για διάρροια 
ι εμετό

• Αντιλαμβάνονταν ότι θ υπερζνταςθ  , θ κλθρονομικότθτα , θ κακι 
διατροφι, το επάγγελμα και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ  ζπαιηαν 
μεγάλο ρόλο ςτθν πρόκλθςθ αςκενειϊν

• Ζδιναν λεπτομερζςτατεσ ςυμβουλζσ ςτουσ αςκενείσ ακόμα και για τθν 
ποςότθτα τθσ ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ που κα ζπρεπε να ζχουν

• Εξζταηαν το ςφυγμό, ακόμα και τισ οςμζσ του αςκενοφσ, ακροάηονταν 
με το αυτί τον αςκενι → εξζταςθ που διατθρικθκε μζχρι τον 19ο μ.Χ. 
αιϊνα  οπότε και εξελίχκθκε ςτθ ςφγχρονθ ςτθκοςκοπία.



Ιπποκρατική 
ιατρική -
γυναικολογία

• οι ανατομικζσ γνϊςεισ για το γεννθτικό ςφςτθμα τθσ 
γυναίκασ ιταν ανακριβείσ, λόγω τθσ απαγόρευςθσ 
εκτζλεςθσ νεκροτομϊν.

• Oι ιπποκρατικοί ιατροί δεν ςυμμετείχαν ςτισ 
γυναικολογικζσ εξετάςεισ, που ιταν  ζργο των μαιϊν, και 
προςζρχονταν μόνο ςε περιπτϊςεισ δυςτοκίασ

• κακικον του ιατροφ ιταν  να απολυτρϊςει τθν τίκτουςα 
από το ζμβρυο

όταν αυτό ιταν αδφνατο να επιτευχκεί με τισ φυςικζσ 
δυνάμεισ    γινόταν με διάφορεσ μαιευτικζσ επεμβάςεισ 
όπωσ λ.χ.  εμβρυουλκία, ςτροφι του εμβρφου  με  
μαιευτικά εργαλεία

• Αν θ μιτρα μιασ γυναίκασ δεν ιταν ςε ςωςτι κζςθ τθν 
κρεμοφςαν ανάποδα για 24 ϊρεσ!

• υνζδεςε τθν παχυςαρκία με τθν ςτειρότθτα 
περιζγραψε ορκά διαταραχζσ εμμινου ρφςεωσ, 
επιλόχειασ λοίμωξθσ 

• Γινόταν αφαίρεςθ κονδυλωμάτων ζξω γεννθτικϊν 
οργάνων, πολυπόδων και αποςτθμάτων μιτρασ

Γυναικολογικά-μαιευτικά εργαλεία



Λπποκρατικι πακολογία και χειρουργικι

• Περιζγραψε ορκότατα τισ παρακάτω αςκζνειεσ:   ελονοςία, 
φυματίωςθ, τζτανο, πνευμονία , ίκτερο, ειλεό, νευρολογικζσ 
πακιςεισ,    κίρρωςθ του ιπατοσ, διφκερίτιδα, ρευματιςμοφσ, 
παραπλθγία…

• Ο τριγμόσ οδόντων και ςαρδόνιοσ γζλωτασ όροι που 
χρθςιμοποιοφνται κ ςιμερα περιγράφονται με ακρίβεια

• Εντυπωςιάηει θ περιγραφι παρωτίτιδασ  ςτθ Κάςο όπου πιγε 
και ο ςυςχετιςμόσ τθσ με τθ ςτειρότθτα ςτουσ  άνδρεσ που τθν 
πζραςαν ωσ ζφθβοι

• Γίνονταν ανατάξεισ εξαρκρϊςεων, παρακεντιςεισ κϊρακα για 
παροχζτευςθ πφου, διάνοιξθ νεφρικϊν αποςτθμάτων , 
αφαίρεςθ αιμορροϊδων



Όλοι οι δρόμοι οδθγοφν τουσ γιατροφσ 
ςτθ Ρϊμθ

• Οι Ρωμαίοι ‘κλθρονόμθςαν’ τθν ιατρικι από τουσ αρχαίουσ 
ζλλθνεσ ιατροφσ που τουσ είχαν ωσ ςκλάβουσ

• Κεωροφςαν ότι το λάχανο , το κραςί και οι εξορκιςμοί 
μποροφςαν να αντιμετωπίςουν ακόμα και τουσ μϊλωπεσ

• Τψθλά επίπεδα υγιεινισ  (αποχζτευςθ, λουτρά)

• Θ ανάγκθ υποςτιριξθσ των Ρωμαϊκϊν λεγεϊνων οδιγθςε ςτθν 
εξειδίκευςθ ςτρατιωτικϊν γιατρϊν και αναρρωτθρίων 
πρόδρομοι των νοςοκομείων

• Οργάνωςαν ιατρικζσ ςχολζσ όπου κάκε πλοφςιοσ Ρωμαίοσ 
ζςτελνε ζνα ςκλάβο του ϊςτε να περικάλπει τουσ υπόλοιπουσ 
ςκλάβουσ  του!



Λατρικι ςτθν αρχαία Ρϊμθ
• Θ ιατρικι εξειδίκευςθ ζφταςε ςε αςτείο ςθμείο . Τπιρχαν 

γιατροί  ειδικοί : - για τα μαλλιά - για το ςτικοσ

- για τον πρωκτό - για τισ κιλεσ

-προςκετικισ δοντιϊν

• ε υψθλό επίπεδο ζφταςε θ οδοντοπροςκετικι – χάρθ ςτουσ 
ριτορεσ που ικελαν να ζχουν τζλεια οδοντοςτοιχία

• τθν οφκαλμιατρικι όπου αναφζρονται  21 διαφορετικζσ 
χειρουργικζσ επεμβάςεισ ςτουσ οφκαλμοφσ

• τθν τραυματολογία- εποφλωςθ πλθγϊν χάρθ ςτισ  μάχεσ και 
τισ  αρζνεσ όπου γίνονταν μονομαχίεσ



Ο τελευταίοσ των μεγάλων Λατρϊν

• Ο παραγωγικότεροσ γιατρόσ 
όλων των εποχϊν είναι ο 
Γαλθνόσ (129μ.Χ-199 μ.Χ) 
από τθν Πζργαμο που  
ζγραψε περίπου 350 ζργα 
που καλφπτουν όλεσ τισ 
ιατρικζσ ειδικότθτεσ

• 400 χρόνια μετά τον κάνατο 
του Λπποκράτθ αυτόσ κα 
ςυνεχίςει το ζργο του και 
κα το τελειοποιιςει



Γαλθνόσ 
• Οι ανατομικζσ, βοτανολογικζσ , φαρμακευτικζσ 

κεραπευτικζσ του μελζτεσ αποτζλεςαν τθν βάςθ τθσ δυτικισ 
ιατρικισ για τα επόμενα 1500 χρόνια

• Χρθςιμοποίθςε τισ γνωςτζσ ζωσ ςιμερα βεντοφηεσ:  

τοποκζτθςθ κυπζλλου με κομμάτι φφαςμα που καίγεται , πάνω ςε 
δζρμα ι πλθγι . Ξακϊσ το φφαςμα καίγεται καταναλϊνει το 
οξυγόνο και από το κενό που δθμιουργείται γίνεται αναρρόφθςθ  
του αίματοσ ι πφου

• Ιταν ο πρϊτοσ γιατρόσ ςτον οποίο επιτράπθκε να κάνει ανατομία 
ςε άνκρωπο και οι παρατθριςεισ του  ςτο νευρικό, καρδιαγγειακό 
και αναπνευςτικό ςφςτθμα ιςχφουν ωσ ςιμερα

• Σα ςκευάςματα που φτιάχνουν οι φαρμακοποιοί ςτα φαρμακεία 
φζρουν ακόμα το όνομα του  γαλθνικά



Πετά τθν παρακμι τθσ Ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ και κατά τθ διάρκεια του Πεςαίωνα 
όλεσ οι ιατρικζσ πρακτικζσ εγκαταλείφκθκαν από τον ευρωπαϊκό κόςμο  και θ υγεία 
πζραςε ςτα χζρια τθσ Εκκλθςίασ…
Ευτυχϊσ  οι ιατρικζσ γνϊςεισ πζραςαν ςτα χζρια των Αράβων που τισ διατιρθςαν.
Θ ιατρικι κα αρχίηει να ακμάηει και πάλι  μετά από τον 15αι μ.Χ

• Ξονοςίδου Παρία Οειβαδιϊτου ζλλα

Πιτκου Αικατερίνθ Ενεχειλίδου οφία
ιμκάνιτσ Παρία Κήπου Κατερίνα
Σηιόλα οφία Τςολάκη Ζωή

Σςακαλοσ Αντϊνθσ Ηαϊμίδθ οφία

Σςαγανόσ Κωμάσ Πουρςανίδου Ελιςςάβετ

Σςαχλάρθσ Αριςτείδθ Πολυχρονιάδου Αναςταςία

Οπλαςζνθ Ξατερίνα Πζρκο Άντηελα

Ππουλάκθ Οαηαρία Πάγια Ρετηίνα

Σςαγγαρίδου Αναςταςία                        Σςετςελίδου Ξωνςταντίνα

Οαηαρίδθ Γιαννοφλα

• Επιβλζπουςα Ξακθγιτρια: ιντάκθ Λωάννα


