




Како и многу други аспекти од римската култура, 
медицината во Стар Рим се развивала под 
влијание на грчката медицина. Римјаните го 
имале првото запознавање со грчката медицина 
кога спартанскиот хирург Архагат пристигнал во 
Рим во 219 г.п.н.е. Поттикот за развојот на 
медицината, бил епидемијата на чума во Рим во 
3 век п.н.е.

Римјаните учеле за медицината од Грците и 
Египќаните и самите дале свој придонес во 
дисциплината, фокусирајќи се на јавното 
здравје и превенција од болести. Многу 
научници и доктори доаѓале од Грција, првин 
како воени заробеници, а подоцна затоа што 
можеле да заработат повеќе пари во Рим. 



Духовните верувања околу медицината во 
Грција биле вообичаени и во Рим. До III век 
п.н.е., Римјаните усвоиле религиозен систем 
на лекување наречен култ на Асклепијад, кого 
Грците го сметале за исцелител и син на 
Аполон. Во 291 г.п.н.е. на островот на реката 
Тибар подигнале храм посветен на овој бог, кој 
тие го нарекувале Ескулап. 

Исто така и стапот на Асклепијад, кој 
претставува прачка обвиткана со змија што ја 
имал овој бог, станал симбол на култот кон 
овој бог. Симболот се користи и денес, а е 
поврзан со медицината и јавното здравје.



Со набљудување на здравјето на 
нивните војници, римските водачи 
започнале да ја сфаќаат важноста 

на јавното здравје.

Повеќето римски хирурзи го 
стекнале своето практично 

искуство на бојното поле. Тие 
носеле комплет со алатки со 

екстрактори за стрела, катетри, 
скалпели и форцепси. Тие 

претходно ја стерилизирале 
својата опрема во врела вода.

Хируршките процедури ги 
извршувале користејќи опиум и 
скополамин за ослободување на 

болката и кисел оцет за чистење на 
раните.



Римјаните имале и акушерки, кон кои се 
однесувале со голема почит. Записите за 
медицински инструменти вклучуваат столче 
за породување, што претставувало столче 
со четири ногарки со потпирачи за раце и 
грб, како и отвор во форма на 
полумесечина за породување на бебето. 
Понекогаш изведувале царски рез. Жените 
не преживувале, но бебето би можело.



Бидејќи римските лекари немале дозвола за 
дисекција на трупови, тие биле малку 
ограничени во разбирањето на човечката 
анатомија. За човечкото тело учеле 
единствено од раните на војниците и 
гладијаторите. Клаудиј Гален, кој се преселил 
од Грција во Рим во 162 г., станал експерт за 
анатомија, така што дисектирал животни, а 
знаењето го применувал на луѓето.

Тој бил познат учител и доктор, кој станал лекар 
на царот Маркус Аурелиј. Напишал и неколку 
медицински книги. Гален дисецирал и некои 
човечки трупови, како телото на обесен 
криминалец и некои тела што биле откопани од 
поплава на гробиштата. Како резултат, Гален 
имал одлично познавање на структурата на 
коските. Откако исекол 'рбетен мозок на свиња и 
го набудувал, тој исто така сфатил дека мозокот 
испраќа сигнали за контрола на мускулите.



Римјаните напредувале во знаењето за тоа што 
ги предизвикуваат болестите и како да ги 
спречат. Медицинските теории понекогаш биле 
многу блиски до она што го знаеме денес.

На пример, Маркус Терентиј Варо верувал дека 
болеста се јавува како резултат на многу мали 
суштества, кои не се гледаат со голо око. Сега 
знаеме за бактериите и вирусите, кои можеме да 
ги видиме само со помош на микроскоп.

Сепак, другите верувале дека ѕвездите 
предизвикуваат болести.
Лусиус Јуниус Модератес Колумела, бил 
земјоделски писател. Тој сметал дека 
болестите доаѓаат од пареата на 
мочуриштата.



Римјаните користеле широк спектар на растителни лекови, вклучувајќи:

Ова растение било 
стандарден 
третман на нервни 
нарушувања, 
бидејќи Римјаните 
верувале дека ги 
смирува нервите.

Римјаните го 
применувале ова 
на рани.

Исто така позната 
како коњска храна, 
луѓето ја користеле 
оваа билка за 
дигестивни 
проблеми.

Лекарите 
препишувале 
жолчка од 
јајца за 
дизентерија.

Жалфијата  имала 
верска вредност. 
Нејзината 
употреба била 
вообичаена кај 
оние што 
верувале дека 
боговите можат 
да ги излечат.

Лекарите 
советувале 
дека лукот е 
добар за 
срцето.

Луѓето со болки 
во очите го 
користеле ова.

Лекарите често 
го препишувале 
ова растение за 
заболувања на 
белите 
дробови, 
особено 
пневмонија.

Зелката била 
лек за мамурлак 
и лек за рани.

Луѓето го користеле ова како форма на 
контрацептивно средство и за треска, кашлица, 
варење, болки во грлото, болки и болки и 
брадавици. 

Луѓето го користеле ова 
како антисептик.



Јавното здравство имало за цел да ја 
задржи целата  заедница во добра 
здравствена состојба и да спречи 
ширење на болести.
Римјаните, за разлика од Грците и 
Египќаните, цврсто верувале во јавното 
здравство. Тие знаеле дека хигиената е 
неопходна за да се спречи ширењето на 
болести.
Водоснабдувањето, канализациониот 
систем и аквадуктите биле многу важни 
за нив, но и многу развиени и напредни 
за тоа време. Некои од богатите дури 
имале и подно греење во своите домови.
Римјаните промовирале институции за 
лична хигиена со изградба на јавни 
бањи. Нивниот фокус бил на одржување 
мотивирана и здрава армија, но и 
нивните граѓани имале корист од нив.



Имало девет јавни бањи 
само во Рим. Секоја имала 

базени со различна 
температура. Некои исто 
така имале спортски сали 
и простории за масажа. 
Владините инспектори 

биле енергични во 
спроведувањето на 

соодветните хигиенски 
стандарди.

Античките Римјани биле 
одговорни за создавање на 

првите болници, кои првично 
биле дизајнирани за лекување 

на војници и ветерани. Во 
болниците луѓето можеле да се 

одморат и да имаат подобри 
шанси за закрепнување. Во нив 
лекарите можеле  да ја следат 

состојбата на луѓето наместо да 
зависат од натприродни сили за 

да прават чуда.

Римјаните биле врвни 
инженери и изградиле 
неколку аквадукти низ 
целата империја за да 
ги снабдуваат луѓето 

со вода.



Недостатоци

Напредокот во 
дијагнозата и 
третманот на 

болестите во Рим 
бил бавен и невешт. 

Тие не биле свесни 
за поврзаноста на 

бактериите со 
болестите.

Немале ефективни 
анестетици за 

комплицирани 
хируршки 

процедури, но малку 
е веројатно дека тие 
работеле длабоко во 

телото.

Кај Римјаните била 
забранета дисекција 
на трупови, па затоа 
не откриле многу за 

човечката 
анатомија. 





Античките Грци го 
прифатиле концептот „во 
здраво тело, здрав дух“, а 
нивното гледиште за 
медицината ги вклучувало и 
физичката и менталната 
благосостојба.

Најпознатата и веројатно 
најважната медицинска фигура 
во античка Грција бил Хипократ, 
кој денес го знаеме како „татко 
на медицината“.



Емпедокле ја поставил идејата 
дека целата природна материја 
се состои од четири елементи: 
земја, вода, воздух и оган. Оваа 
идеја за четири елементи ги 
натерала античките грчки 
лекари да воспостават теорија 
за четирите хумори или 
течности. Овие четири хумори 
биле крв, флегма, жолчка и 
црна жолчка. Тогаш се развила 
идејата дека за добро здравје, 
одржувањето на рамнотежа на 
овие четири хумори е 
неопходно. Теоријата била дека 
кога сите хумори ќе се 
избалансираат и ќе се измешаат 
правилно, човекот ќе се здобие 
со совршено здравје. 



Бидејќи магијата и баењето биле во потрага по природни причини за болестите, луѓето почнале да 
бараат природни лекови.

Грчките лекари станале стручни хербалисти и препишувачи на природни лекови. Тие верувале дека 
природата, а не суеверието, е најдобриот исцелител.

Хипократските книги ги споменале следниве третмани:

Болести на градниот кош: 

Земете супа од јачмен, додадете оцет и мед за 
да израснете флегма.

Болка на страна: 

Натопете голем мек сунѓер во вода и нанесете нежно. Ако болката 
ја достигне клучната коска, лекарот треба да извлече крв во 
близина на лактот додека крвта не тече светло црвена.

Пневмонија: 

Бањата ќе ја ублажи болката и ќе помогне да се израсне 
флегма. Пациентот мора да остане целосно во бањата.



Кога се обидувале да ја балансираат природната температура на 
пациентот, тие:

Грците исто така, препорачувале музика и театар како терапии за 
ментално и физичко заболување.
Примерите вклучуваат менување на звукот на флејтата и харфата како 
третман за гихт, користење музичка терапија за смирување на „страста“ 
и гледање трагични претстави како психотерапија.



И покрај тоа што се концентрирале на 
природните, а не на духовните лекови, многу 
лекари сепак им се обраќале на боговите ако 
нивните третмани не функционирале. 
Асклепијад бил грчки бог на заздравувањето, 
а неговите храмови подоцна станале 
здравствени бањи, гимназии, јавни бањи и 
спортски стадиуми.

Некои лекари ги лекувале своите пациенти 
и потоа ги носеле во храм за да спијат. Тие 
верувале дека Хигеја и Панцеа, ќерки на 
Асклепијад, ќе пристигнат со две свети 
змии што ќе ги излечат луѓето кои ги 
лекуваат.



Имале приватни и јавни бањи, вообичаено во 
областите со природно топла изворска вода.

Богатите и образовани Грци се грижеле за:

 одржување на постојана температура;
 чистење на забите;
 редовно перење;
 физичката активност;
 здрава исхрана.

Тие имале за цел да ги задржат 
четирите хумори во рамнотежа 
во текот на целата година.



Хипократ од Кос живеел од 460–370 година п.н.е. 
Како основач на медицинската хипократска школа, 
тој дал голем придонес во медицината што 
опстојува и денес. Наставата во неговото училиште 
ја револуционирала медицината и ја воспоставила 
како посебна професија и дисциплина. Дотогаш, 
медицината била дел од филозофијата и 
практикувањето на ритуали, паленици и исфрлање 
на зли духови. Хипократ и неговите колеги го 
напишале „Хипократскиот корпус“, во кој биле 
опфатени околу 60 рани антички грчки 
медицински работи.

Тие ги проучувале болестите со директно 
испитување на живата личност.

Денес, Хипократската заклетва е завет што 
лекарите и другите здравствени работници го 
преземаат кога се квалификувани. Тие се колнат да 
ја практикуваат медицината етички и искрено.




