Curs:
Història de la medicina (II). Algunes preguntes
interessants en la història de la medicina
Presentació

La història de la medicina ha estat plena de moments i
personatges, que han determinat la seva evolució. En aquest
curs hem volgut posar de manifest algunes explicacions a
preguntes que considerem interessants per poder comprendre
els canvis a què ha estat sotmès l'art de curar.
L'embaràs i el part han estat problemes que la dona ha hagut
de patir en moltes ocasions en solitari. La influència dels grans
metges en la forma de comprendre la malaltia, així com
l'aparició de les innombrables guerres i freqüents plagues que
el món ha patit i el desenvolupament de l'anestèsia han estat
algunes d'elles.
Podríem formular moltes altres preguntes però creiem que
aquestes, permeten un fascinant recorregut històric pel món
de la salut.

Professor

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

Accessibilitat
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.

Programa
1.- Hipòcrates, Galè i la ciència de l'Al-Andalus van
canviar el rumb de la medicina?
Paper que van representar aquests tres moments en l'evolució
de la medicina. Com va canviar la forma de pensar dels
metges.
2.- Han estat l'embaràs i el part, un risc important per
a la dona al llarg de la història?
Aquest moment comportava un enorme risc per a la dona, no
només pel propi moment del part sinó també per l'enorme risc
d'infecció que patien.

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online (retransmissió
en directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de
nou la gravació.
Aquest curs es farà en castellà
Data i hora
Els dilluns, del 23 de gener al 20 de
febrer de 2023.
De 17.35h a 19.05h
5 sessions
Preu
Curs sencer: 80 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia
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
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3.- Quin paper va jugar l'aparició de l'anestèsia en el desenvolupament de la cirurgia?
La cirurgia va assolir el seu prestigi amb l'aparició de l'anestèsia, que va permetre intervencions més
compromeses
4.-Han influït les guerres en el desenvolupament de la medicina?
Malauradament, els grans avenços de la medicina van tenir la seva base en les guerres. La cirurgia de
guerra va ser una de les especialitats que més es va desenvolupar
5. Epidèmia, pandèmia... ha patit la humanitat altres plagues a més de la pesta?
No només la pesta va assolar el món, sinó altres moltes malalties (sífilis, febre tifoidea, tuberculosi,
grip, èbola i darrerament el coronavirus.). Efectuem un recorregut a través d'elles, analitzant el moment
històric en què van tenir lloc i el que han representat per a la humanitat.
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