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 Сигурна сум дека тоа би бил Гален, можеби зборот 
основа на медицината, добар почеток и развој. Но, 
дали доволно знаеме за претходно? Дали доволно 
сме запознаени со медицината во Рим?

 Тогаш да дознаеме......



 293 г. п.н.е. во градот Рим се проширила епидемија 
на чума, Сенатот бара помош во Сибилските книги

Во градот е воведен култот на Акслепијад,кого 
Грците го сметале за исцелител и син на Аполон

 291 г. п.н.е Римјаните на островот во реката Тибар 
подигнуваат храм посветен на овој бог-Ескулап

Ова доста помага во развојот на римската медицина

 Првите лекари во рим биле Хелени

 Плиниј Постариот- Naturalis historija, се споменува 
спартанскиот хирург Архагат, дојден во Рим во 219г.



 Плиниј споменува- Римјаните немале 6века свои 
лекари, па исклучиво лекарската дејност ја вршеле 
странци. Лекарите доаѓале од Magna Graecia,
Хелада, дури и од Исток.

 Во Атенеј, кој во Рим го основал Веспазијан, се 
држеле јавни часови по медицина, од платени 
професри. Постоеле амбуланти (tabernae medicae).

 Цезар-им дава на лекарите Римско државјанство

 Хадријан- ги ослободува од задолжителни јавни 
должности, најугледните лекари- Archiatrus, исто 
така биле ослободени од плаќање данок.



 Најбаран лекар во Рим и учител
со врвен авторитет.

 Ја применувал теоријата на
атомската физика.

 Според него, здравјето зависело 
од правилното држење на аомите
, а болеста го спречувала тоа
движење.

 Анегдота:

“Кога тој присуствувал  на еден погреб,
видел дека мртвиот е само привидно
мртов и го вратил во живот.“



 Гален (130-200 г. п.не.)
 Ги завршил студиите во Хелада и 

Александрија, во Рим доаѓа во 162
година, но бргу го напушта.

 На покана на Марк Аврелиј и Вер
во 169 година се враќа во Рим каде
и останува до смртта.

 Неговите дела се засноваат врз 
оригинлани размислувања за 
анатомијата и физиологијата, 
патологијата,фармацевстката и
хируршката терапија. 

 Големо внимание и толкување на 
делата на Хипократ.



 А) Турист

 Б) Цар

 В) Хирург



 А) Римски бог на лекарската вештина

 Б) Брат на Хипократ

 В) Цар на Римското Царство



 А) Magna Graecia

 Б) Collegia

 В) Naturalis historia



 А) Tabernae medicae

 Б) Archistrus

 В) Scholae medicorum



 А) Цезар

 Б) Хипократ

 В) Хадријан



 А) Бил брат на Хипократ

 Б) Вратил мртовец во живот

 В) Го проглациле за џелат



 А) Марк Аврелиј и Вер (169 год)

 Б) Цезар и Хадријан 
(1-ва година п.н.е.)

 В) Асклепијад и Гален
( 293 г. П.н.е.)



 Ви благодарам на вниманието!


