Η ασθένεια, η ιατρική και η κοινωνική περίθαλψη, ο θάνατος
Χρήστος Ευαγγελίδης
Β’1 Γυμνασίου

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η βυζαντινή ιατρική στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνική και
ελληνορωμαϊκή παράδοση.
Μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες, το κέντρο
βάρους της ιατρικής σκέψης και παιδείας μετατοπίστηκε από την
Αλεξάνδρεια προς την Κωνσταντινούπολη.

Η συνεισφορά του Βυζαντίου είναι μεγάλη, όχι μόνο στη θεωρία της
ιατρικής, αλλά και στη βοτανική και στη φαρμακολογία, καθώς και τη
χειρουργική.
Έχουν καταγραφεί περίπου 700 ουσίες από φυτά, ζώα ή ορυκτά, από τα
οποία μπορούν να παρασκευαστούν φάρμακα, και
πάνω από 200 είδη χειρουργικών εργαλείων.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η Ιατρική στο Βυζάντιο αποδεικνύεται ότι ήταν υψηλού επιπέδου από
τις περίπλοκες τεχνικές κατασκευής των φαρμάκων, τα εργαλεία
χειρουργικής, τις ειδικότητες που αναπτύχθηκαν (οφθαλμιατρική,
γυναικολογία
και
μαιευτική,
δερματολογία,
οδοντιατρική,
καρδιολογία, ορθοπεδική) καθώς και από τους εργαστηριακούς
ελέγχους.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Το ιατρικό επάγγελμα στο Βυζάντιο μπορούσαν να το ασκήσουν και
άντρες και γυναίκες και οι γιατροί της εποχής εκείνης ήταν ιδιαίτερα
σεβαστοί.
Τους γιατρούς τους τιμούσαν ακόμα και στο παλάτι, ενώ οι
αριστοκράτες τους προσκαλούσαν κατά τις επίσημες τελετές και τους
έβαζαν να καθίσουν κοντά τους στα συμπόσια.

Στην τάξη των γιατρών υπήρχε εσωτερική ιεραρχία:

 ΑΡΙΑΤΡΟΙ
 ΠΕΡΙΟΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 ΟΦΛΑΜΙΚΟΙ, ΙΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΔΙΑΙΤΙΚΟΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο λαός εμπιστευόταν τους γιατρούς γιατί ήταν μορφωμένοι, σε ιατρικό,
φιλολογικό αλλά και φιλοσοφικό επίπεδο.
Ήταν συγγραφείς, σύμβουλοι αυτοκρατόρων, συνεργάτες επιφανών
εκκλησιαστικών ανδρών και συμμετείχαν στην πολιτική αλλά και κοινωνική
ζωή του Βυζαντίου.
Η εκπαίδευσή τους γινόταν με δύο τρόπους:
1. Αποκτούσαν γνώσεις κοντά σε έναν γιατρό που ήδη ασκούσε την ιατρική.
2. Παρακολουθούσαν τις διαλέξεις ενός καθηγητή της ιατρικής.
Όταν δημιουργήθηκαν οι ιατρικές σχολές στην Κωνσταντινούπολη, στην
Αλεξάνδρεια, στην Πέργαμο και σε άλλες πόλεις, ειδικοί δάσκαλοι δίδασκαν
στους μαθητευόμενους γιατρούς θεωρία και πρακτική άσκηση κοντά σε
αρρώστους.
Ο Ιουστινιανός, αναδιατύπωσε το νόμο του έτους 333 του Μεγάλου
Κωνσταντίνου και όρισε τους αρχίατρους της πόλης ως υπεύθυνους για την
εκπαίδευση των νέων γιατρών.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Τα νοσοκομεία ήταν φιλανθρωπικά ιδρύματα που λειτουργούσαν με
τον έλεγχο της Εκκλησίας.

Ονομάζονταν καταγώγια ή ξενώνες και φαίνεται ότι ήταν ξενοδοχεία,
στα οποία οι ταξιδιώτες, όταν αρρώσταιναν, λάμβαναν μια πρόχειρη
θεραπεία.
Από τον 6ο αιώνα και μετά έγιναν χώροι αποκλειστικά για νοσηλεία.

Στην Κωνσταντινούπολη, τον 10ο αιώνα σημαντικά νοσοκομεία ήταν
του αγίου Σαμψών και του Ευβούλου, που είχαν ιατρούς και
νοσηλευτές, καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Το σημαντικότερο, όμως, νοσοκομείο της πρωτεύουσας ήταν αυτό που ίδρυσε ο
αυτοκράτορας Ιωάννης Β’ Κομνηνός στη μονή Παντοκράτορος το 1136.
Συγκεκριμένα, ήταν ίδρυμα που περιλάμβανε γηροκομείο, λεπροκομείο και ξενώνα
(νοσοκομείο) με εξωτερικά ιατρεία και πενήντα κλίνες κατανεμημένες σε πέντε
τμήματα: χειρουργικό, οφθαλμολογικό, γαστρεντερολογικό, γυναικολογικό,
παθολογικό.
Το προσωπικό το αποτελούσαν γιατροί, εκπαιδευόμενοι και βοηθοί, μια ιατρός για τις
γυναίκες, μαίες και νοσηλευτές, ενώ υπήρχαν επίσης και φαρμακοποιοί, μάγειροι,
αρτοποιοί, πλύστρες και καθαριστές, υπηρέτες και θυρωροί.
Oι πλούσιοι πήγαιναν σε νοσοκομεία ή σε ιδιώτες γιατρούς, ενώ όσοι ήταν φτωχότεροι,
κατέφευγαν κατά κανόνα σε ναούς αγίων που φημίζονταν ότι είχαν θεραπευτικές
ικανότητες, όπου διέμεναν με την ελπίδα ότι θα γινόταν κάποιο θαύμα.

Επίσης, ένα συχνό φαινόμενο ήταν η χρήση μαγικών φυλακτών για την προφύλαξη ή τη
θεραπεία από αρρώστιες και η χρησιμοποίηση της αστρολογίας και των ωροσκοπίων
για τη διάγνωση ασθενειών ή την πρόβλεψη της υγείας.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Στο Βυζάντιο τα φάρμακα τα έφτιαχναν οι γιατροί αλλά και οι
φαρμακοποιοί που ονομάζονταν «μυρεψοί».
Οι μυρεψοί της Κωνσταντινούπολης είχαν τα καταστήματά τους στο
κέντρο της Πόλης και πουλούσαν φάρμακα καθώς και λιβάνι και
μύρο για τις εκκλησίες.
Τα φάρμακα διακρίνονταν σε 4 κατηγορίες:
1. Όσα περιείχαν φυτικές ουσίες.
2. Όσα περιείχαν ζωικές ουσίες (μαλλί προβάτου, λίπος λιονταριού).
Κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
3. Όσα περιείχαν χημικές ουσίες (θειάφι, νίτρο, πυρίτη).
4. Φάρμακα με συνδυασμό ουσιών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Οι ασθένειες αντιμετωπίζονταν με 3 τρόπους:

1. Με συντηρητικές μεθόδους
 Δίαιτα
 Φυσιοθεραπεία
 Λουτρά

2. Με χορήγηση φαρμάκων
3. Με χειρουργική επεμβατική ιατρική

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ
Οι άνθρωποι όπως και τώρα, επικαλούνταν με τάματα, νηστείες
και προσευχές την επέμβαση του θείου μέσα από ένα θαύμα που
θα έφερνε υγεία.

Οι άγιοι Ανάργυροι (Κοσμάς και Δαμιανός) ήταν προστάτες
άγιοι των αρρώστων.
Κατάγονταν από τις Αιγές της Κιλικίας και ήταν
γιατροί στα τέλη του 3ου αιώνα μ.X., προσφέροντας
δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς,
οπότε έλαβαν το προσωνύμιο Ανάργυροι.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ - ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ
Χρονολογικά σαν πρώτος βυζαντινός ιατρός θεωρείται ο Ορειβάσιος (325 – 403 μ.Χ.).

Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα.
Υπήρξε στενός φίλος του Ιουλιανού, ακολουθώντας τον σαν Αρχίατρος Στρατιωτικός σε
όλες σχεδόν τις εκστρατείες του.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μία μνημειώδη Ιατρική εγκυκλοπαίδεια με τίτλο
«Ιατρικές Συναγωγές» που στηρίχθηκε σε έργα παλαιότερων γιατρών και το «Ευπόριστα»
στο οποίο δίνει έναν κατάλογο με φάρμακα που μπορούν να παρασκευαστούν εύκολα.
Έγραψε και άλλα συγγράμματα και δημοσίευσε και ειδική δίαιτα κατά της παχυσαρκίας.
Η συνεισφορά του στην ιατρική έρευνα υπήρξε πολύπλευρη και πρωτοποριακή.
Είχε επινοήσει ειδικά ράμματα για την απολίνωση των αρτηριών, εφάρμοζε θεραπείες με
αντισηπτικά φάρμακα στα τραύματα, θεράπευε αποτελεσματικά τους κιρσούς και τις
φλεβίτιδες των κάτω άκρων με χειρουργική αφαίρεση της μείζονος σαφηνούς φλέβας
(κάτι πού γίνεται και σήμερα).
Αλλά και στην Παθολογία πρότεινε θεραπείες των ιλίγγων ή την θεραπεία της νεφρίτιδας
με υδρική δίαιτα και γάλα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ - ΑΕΤΙΟΣ
O Aέτιος ο Aμιδηνός (502-575 μ.Χ.) φοίτησε –όπως και ο Oρειβάσιος– στην
ιατρική σχολή της Αλεξάνδρειας.
Το «Αμιδηνός» αναφέρεται στην καταγωγή του από την πόλη Αμίδη
της Μεσοποταμίας.
Άσκησε την Ιατρική
Αυτοκρατορικής Αυλής.

στην

Κωνσταντινούπολη

ως

αρχίατρος

της

Έγραψε 16 ιατρικά συγγράμματα οργανωμένα σε τέσσερα βιβλία (Τετράβιβλος),
από τα οποία το βιβλίο του για την οφθαλμολογία θεωρείται ως το καλύτερο
έργο του είδους που διασώθηκε από την Αρχαιότητα.

Ασχολήθηκε με τη διάγνωση, την πρόληψη, την αιτιολογία
και τη θεραπευτική των νόσων.
Επίσης, ασχολήθηκε με τα απλά βότανα, τα ούρα,
τις αιμορραγίες, τις νόσους του εγκεφάλου, των νεύρων,
των αυτιών και της μύτης.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΥΛΟΣ
O Πάυλος ο Αιγινίτης (625-690 μ.Χ.) ήταν πολύ ικανός χειρούργος και
μαιευτήρας.
Καταγόταν από την Αίγινα και άσκησε την ιατρική κυρίως στην Αλεξάνδρεια.
Είναι
γνωστός
για
τη
συγγραφή
της
7τομης
ιατρικής
εγκυκλοπαίδειας »Επιτομή». Το έργο αυτό περιείχε το σύνολο όλης της ιατρικής
γνώσης του δυτικού κόσμου, και ήταν το κορυφαίο έργο αναφοράς ως προς την
ακρίβεια και πληρότητα του.

Ασχολήθηκε κυρίως με εγχειρήσεις των αμυγδαλών, του ήπατος και της
ουροδόχου κύστης.
Μαζί με τον Ορειβάσιο πραγματοποιούσε τις πρώτες
τεχνικές πλαστικής χειρουργικής.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ - ΝΕΜΕΣΙΟΣ
O Νεμέσιος (40ς-50ς αιώνας) σπούδασε φιλοσοφία και ιατρική στην σχολή της
Αλεξάνδρειας.
Έμεινε γνωστός για το σύγγραμμά του «Περί φύσεως ανθρώπου» το οποίο
μεταφράστηκε στη λατινική γλώσσα.
Ο Νεμέσιος μελέτησε το ρόλο των ορμονών και των ενζύμων και σύνδεσε τις
νοητικές λειτουργίες με συγκεκριμένες θέσεις του εγκεφάλου.
Ασχολήθηκε με τις θεωρίες της ψυχής και δεχόταν ότι η ψυχή προϋπήρχε. Δεν
αποδεχόταν όμως τη μετεμψύχωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Οι χειρούργοι επιχειρούσαν ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως
αποκοπή των άκρων και αντικατάστασή τους με χάλκινα ή ξύλινα μέλη και
επεμβάσεις στο κρανίο.

Ακόμα, είχε γίνει απόπειρα διαχωρισμού σιαμαίων αγοριών το 10 μ.Χ. Η
εγχείρηση έπρεπε να γίνει γιατί ένα από τα δύο αγόρια είχε πεθάνει όποτε κι
έπρεπε να διαχωριστούν. Παρά την επιτυχία της εγχείρησης όμως, το
δεύτερο αγόρι πέθανε κι αυτό μετά από 3 μέρες.
Αυτή η εγχείρηση αποτελεί την πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη,
χειρουργική προσπάθεια διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Στα χειρουργεία δεν υπήρχε αποστείρωση ούτε αντιβιοτικά.
Ο Ορειβάσιος και ο Αέτιος κατάφεραν να κάνουν εγχειρήσεις αφαίρεσης
όγκων με επιτυχία.
Τα ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν το άγκιστρο, το τρυπάνι, η
σμίλη, η φλεβοτόμος, οι σπάτουλες, οι λαβίδες κ.α. κατασκευασμένα
κυρίως από χαλκό.

Ο «ακονητής» ήταν υπεύθυνος να κρατά τα εργαλεία καθαρά και
ακονισμένα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Οι οδοντίατροι ήταν σπάνιοι και ασχολούνταν απλοί γενικοί χειρούργοι.
Χρησιμοποιούσαν διάφορα φάρμακα είτε ως θεραπεία χαλασμένων δοντιών είτε για
τον πόνο είτε για την περιποίηση των δοντιών.
Υπάρχουν κείμενα που δείχνουν ότι χρησιμοποιούσαν μεταλλικούς συνδέσμους ή
γέφυρες για να σταθεροποιήσουν τα χαλαρά δόντια.
Μπορούσαν επίσης να απομακρύνουν τη τερηδόνα και να κάνουν προσθετικά δόντια
από οστά ζώων.

Η θεραπευτική των δοντιών γινόταν με τη χρησιμοποίηση προϊόντων ζωικής,
φυτικής και χημικής προέλευσης, με τη χορήγηση ναρκωτικών αερίων, με την
εφαρμογή επιθεμάτων, αλοιφών, αντιδότων κ.α.
Υπνωτικά φάρμακα χορηγούνταν από το στόμα με την όσφρηση αιθέριων ελαίων και
με τη διάχυση πάνω από τους κροτάφους για την επίτευξη αναισθησίας με σκοπό τη
διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων.
Τα πιο συνηθισμένα φυτά που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτό ήταν η
παπαρούνα, το ινδικό βότανο ασβαγκάντα, ο μανδραγόρας και το κώνειο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ
Η γέννηση ενός παιδιού και οι παθήσεις των γεννητικών οργάνων των
γυναικών αφορούσε μόνο γυναίκες γιατρού, τις γιάτραινες ή τις μαίες.
Οι γνώσεις και η φροντίδα τους ήταν πολύτιμες σε μία εποχή όπου η
βρεφική και παιδική θνησιμότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλές και ο θάνατος
ενός παιδιού ήταν ένα κοινό φαινόμενο στις περισσότερες οικογένειες.

Οι μαίες επιπλέον, συμβούλευαν τις λεχώνες για τις πρώτες φροντίδες του
μωρού, ενώ ενθάρρυναν τον μητρικό θηλασμό, παρόλο που οι γυναίκες από
αριστοκρατικές οικογένειες συνήθιζαν να προσλαμβάνουν τροφούς για τον
θηλασμό των παιδιών τους.
Οι γυναίκες γιατροί υπηρετούσαν και σε νοσοκομεία αλλά με γυναίκες μόνο
ασθενείς.
Επίσης, είχαν και κάποια παραπάνω προνόμια
στα δικαστήρια.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Πολλά από τα έθιμα που υπήρχαν στη ζωή των Βυζαντινών ακολουθούσαν τον κύκλο
της ζωής, από τη γέννηση ως τον θάνατο, και ήταν στενά συνδεδεμένα με τις
θρησκευτικές παραδόσεις.

Ο θάνατος στο Βυζάντιο, όπως και στην Αρχαιότητα, δεν σήμαινε το τέλος της ζωής,
ήταν απλά η θλιβερή στιγμή της μετάβασης από την επίγεια ζωή σε μια άλλη.
Καλύτερος θάνατος θεωρούνταν αυτός που συνέβαινε στο σπίτι με την οικογένεια
συγκεντρωμένη γύρω από τον ετοιμοθάνατο, να του εκφράζει την αγάπη και τη
συγγνώμη της, να ακούει τις τελευταίες του επιθυμίες και να δέχεται τις ευχές του.

Σήμερα, ανασκαφές σε βυζαντινά κοιμητήρια αποκαλύπτουν πολλά έθιμα που
σχετίζονται με την ταφή, τον τρόπο εκφοράς του νεκρού, τα είδη τάφων, τα
αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς καθώς και τον τρόπο ενδυμασίας τους.
Όταν ο θάνατος πλησίαζε, ο ετοιμοθάνατος συνήθως συνέτασσε τη διαθήκη του και
καλούσε ιερέα για να εξομολογηθεί και να βαπτιστεί, σε περίπτωση που ήταν
αβάπτιστος.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Με την έλευση του θανάτου ακολουθούσε μια σειρά τελετουργικών πράξεων, που
περιλάμβανε το κλείσιμο του στόματος και των ματιών του νεκρού, το πλύσιμο του
σώματός του με νερό και αρωματισμένο κρασί, το τύλιγμα του σώματός του με
λευκές υφασμάτινες ταινίες και τέλος η τοποθέτησή του μέσα σε φέρετρο.
Τοποθετούσαν ένα νόμισμα στο στόμα του νεκρού για να πληρωθεί το ταξίδι στον
άλλο κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της ολονυχτίας, ο θρήνος των στενών συγγενών εκφραζόταν με
πολλούς τρόπους, όπως με το συμβολικό κόψιμο των μαλλιών τους, με ολολυγμούς,
που συχνά έφταναν στα όρια της υπερβολής, και φυσικά με τα μοιρολόγια.
Η ταφή δεν τελούνταν σε προκαθορισμένο χρόνο.

Η μορφή των τάφων, όπου κατέληγε η νεκρώσιμη πομπή, μπορούσε να ποικίλλει από
απλούς λακκοειδείς και κιβωτιόσχημους τάφους μέχρι σαρκοφάγους, ανάλογα με
την κοινωνική θέση και την οικονομική κατάσταση του νεκρού.
Στο Βυζάντιο, κατά τη ρωμαϊκή συνήθεια, το βαρύ πένθος διαρκούσε εννιά μέρες,
ενώ το κανονικό τουλάχιστον ένα χρόνο.
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