Curs:
Història de la medicina. Dels xamans a la medicina
actual
Presentació

Al llarg de la història la salut ha estat sempre una de les gran
preocupacions de la humanitat. La malaltia és la resposta que
presenta l’organisme davant un estímul anormal. És tan antiga
com la vida mateixa ja que és la manifestació de la pròpia
vida. Mitjançant una sèrie de sessions descriurem la realitat
històrica que ha acompanyat a la medicina, amb la qual
sempre s’ha mantingut estretament unida. És la nostra
intenció que malalties, descobriments, tècniques de diagnòstic
i nous tractaments es vegin reflectits en aquest curs, formant
un recorregut històric pel fascinant món de la salut i la
malaltia.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Professor

Santos Liñán
Metge especialista en Pneumologia Pediàtrica
Divulgador d’Història de la Medicina.

Accessibilitat

La concepció de la malaltia i els remeis existents per a pal·liarla han evolucionat a través de la història. Aquest curs està
dirigit per a totes aquelles persones amb interès per a la
realitat històrica, independentment del nivell dels seus
coneixements mèdics. Té un interès divulgatiu i només ens
guia la voluntat d’aprendre nous coneixements.

Data, hora i sessions
Mòdul I: els dijous, del 8 al 29 de
novembre de 2018.
Mòdul II: els dijous, del 14 de
febrer al 7 de març de 2019.
De 10,30h a 12h.
4 sessions per mòdul.
Preu
Curs sencer: 110 €
Mòdul I: 60 €
Mòdul II: 60 €
Classes soltes: 18 € / sessió
Cal inscripció prèvia.

Programa
Mòdul I
Dels orígens al Renaixement
4 sessions: del 8 al 29 de novembre de 2018
Mòdul II
Del Renaixement a l’època actual
4 sessions: del 14 de febrer al 7 de març de 2019

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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Història de la medicina. Dels xamans a la medicina actual

Mòdul I:
Dels orígens al Renaixement.

Mòdul II:
Del Renaixement a l’època actual

1. Del neolític a las antigues cultures
 Societat i malalties.
 Evolució de les ciències mèdiques.
 Paleopatologia i Paleomedicina.
 Cultura mesopotàmica: el Codi de
Hammurabi.
 Medicina egípcia. La momificació.
 Medicina jueva i hindú.
 Xina, una manera diferent d’entendre la
medicina.
 Creences màgiques i religioses, els xamans.

1. El començament de la medicina moderna.
Segles XVI y XVII
 La revolució científica. “Cauen els grans
mites”.
 Els “miasmes”.
 La nova anatomia. La circulació de la sang
(W. Harvey).
 Aparició del microscopi (M. Malpighi).
 El termòmetre. Los fòrceps.
 L’Hipòcrates anglès (T.Sydenham).
 El tabac i la quina.

2. Evolució de les ciències mèdiques
 Camí cap a una medicina racional.
 La medicina clàssica grega.
 D’Asclepi a les Escoles Mèdiques.
 La teoria dels quatre humors. Hipòcrates.
 Medicina romana. Galè.
 La pesta dels Antonins.
 De les termes als primers hospitals.

2. La






3. Una època de contrasts. Baixa y Alta Edat
Mitjana.
 Context històric.
 Medicina religiosa cristiana. Sant Cosme i San
Damià.
 L’imperi bizantí.
 Medicina monàstica. Hospitale i Escoles
(Salerno).
 L’islam i la seva influència mèdica en el món.
 Bruixes i fetilleres.
 Les grans plagues: la pesta negra i la lepra.
La transformació d’Europa.

3. La







4. La medicina com a ciència. L’arribada del
Renaixement
 El bressol de la medicina moderna?
 Factors favorables. La impremta i els
descobriments.
 Assistència als malats. Relació metge-pacient.
 El pensament anatòmic.
 Comença la revolució.
 Vesalio, Paracelso, Paré, Servet...
 La sífilis i altres malalties.

medicina científica. La Il·lustració (s.XVIII)
La raó i la ciència.
El segle dels cirurgians. Escoles de cirurgia.
La primera vacuna (E. Jener).
Nous mètodes d’exploració clínica.
Tècniques revolucionàries de curació.” El
mesmerisme”.
 Les primeres ambulàncies.
tecnologia aplicada a la medicina (s. XIX)
L’època victoriana. La revolució industrial.
El món dels microbis (L. Pasteur, R.Koch).
La lluita contra el dolor: l’anestesia.
La primera radiografia (W.Röentgen).
El món de les infermeres.
La higiene i l’antisèpsia (I. Semelweis).

4. Nova època i nous tractaments (s. XX)
 Les guerres i la seva influència a la
medicina.
 Hormones. La insulina.
 El món de la ment. El psicoanàlisis
(S.Freud).
 Noves patologies. El càncer?
 Els antibiòtics i la radioactivitat (M.Curie).
 L’ADN.
 Comencen els trasplantaments.
 La Grip i la SIDA. SARS.
 Cap a on anem?
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