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Δρ. Γεώργιος Ανδρούτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών

Tζων Χάντερ

Ο Τζων Χάντερ θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης Χειρουργικής όπως γράφει στον πρόλογο 
του βιβλίου ο καθηγητής της Χειρουργικής, Ηλίας Μπαστούνης. 

«Η Ιστορία της Ιατρικής αποτελεί τμήμα της Ιστορίας των Επιστημών που αποτελούν το σημαντικότερο κε-
φάλαιο της ανθρώπινης δημιουργίας. Με τη θεμελίωση της θετικής φιλοσοφίας (positivism) ο Γάλλος φιλό-
σοφος και κοινωνιολόγος Αugust Comte (1798-1857) υπέδειξε τρόπους φιλοσοφικής αξιολόγησης, δηλαδή 
λογικής θεμελίωσης των πορισμάτων της επιστήμης καθώς και των μεθόδων της επιστημονικής πράξης...» 

«..Ακολουθώντας τη σοφή ρήση του Comte: «Δεν κατέχου με καλά μια επιστήμη αν δεν γνωρίζουμε το 
παρελθόν της», οδηγούμεθα στην ανεπιφύλακτη αποδοχή της χρησιμότητας της μελέτης της Ιστορίας της Ια-
τρικής. Ιατρική εκπαίδευση, επαγγελματική ολοκλήρωση και μεταπτυχιακή έρευνα μειονεκτούν αν δεν στη-
ρίζονται σε στέρεα ιατροϊστορικά θεμέλια. Η Ιστορία της Ιατρικής διευρύνει την ιατρική σκέψη και παρακινεί 
το σύγχρονο ιατρό να γνωρίσει καλύτερα και να αγαπήσει την επιστήμη του. Μέσα από τη μελέτη της Ιστορίας της Ιατρικής, ο ια τρός του 
21ου αιώνα καλείται να ασκήσει το ιατρικό του λειτούργημα εφαρμόζοντας τα επιστημονικά διδάγματα, τα ηθικοδεοντολογικά παραγ-
γέλματα και τα ιατροκοινωνικά της μηνύματα.

Η ανάδειξη της ζωής και του έργου καθώς και του τρόπου σκέψης και δράσης των κορυφαίων ιατρών, αποτελεί τον πυλώ να πάνω στον 
οποίο πρέπει να στηριχθεί ο σύγχρονος Ασκληπιάδης για να οικοδομήσει τον προσωπικό του κώδικα ενάρετης και χρηστής άσκησης του 
ιατρικού λειτουργήματος. Προς τον τομέα αυτό κινείται με απόλυτη επιτυχία η πολύ αξιόλογη προσπάθεια του εκλεκτού συναδέλφου 
Γεωργίου Ι. Ανδρούτσου, πτυχιούχου ιστορικού της ιατρικής, κοινωνιολόγου και πολιτικού επιστήμονα, με μεγάλο έργο στην ημεδαπή 
και την αλλοδαπή και πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων που σήμερα κατέχει θέση προϊσταμένου του Σπουδαστηρίου Ιστορίας 
της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Υπήρξε για μένα, με την ιδιότητα μου ως καθηγητού της Χειρουργικής, ιδιαίτερη χαρά να προλογίσω το ανά χείρας ιατροϊστορικό δο-
κίμιο του συναδέλφου κου Ανδρούτσου διότι αναφέρεται στη ζωή και το έργο του κορυφαίου Βρετανού χειρουργού John Ηunter. Με το 
άριστο αφηγηματικό του ταλέντο ο συγγραφέας μας οδηγεί στα άγνωστα μονοπάτια της συναρπαστικής και ασυνήθιστης ζωής του αδιαμ-
φισβήτητου θεμελιωτή της επι στημονικής και πειραματικής χειρουργικής. Οι λεπτομέρειες γύρω από τη μυθιστορηματική ζωή του John 
Ηunter δεν εμποδίζουν την πλήρη και εμπεριστατωμέ νη παρουσίαση και ανάλυση του επιστημονικού του έργου, το οποίο εκτός της χει-
ρουργικής αγκαλιάζει τη συγκριτική ανατομία και τη φυσιολογία. Στο παρόν δοκίμιο, ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία να θίξει πολλά 
ηθικοδεοντολογικά ζητήματα που απασχο λούσαν και απασχολούν ακόμα και σήμερα τους ιατρούς κατά την άσκηση του λειτουργήματος 
τους. Το έργο, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εικόνων, απο τελεί κατά την εκτίμηση μου πολύτιμο βοήθημα για κάθε σύγ χρονο 
ιατρό και χειρουργό και το συνιστώ ανεπιφύλακτα.»

Ιατρικές Εκδόσεις ΖΗΤΑ
Τηλ.: 210 7798654, Αθήνα

Ελένη Χριστοπούλου - Αλέτρα

Εισαγωγή στην Ιπποκταρική Ιατρική

Η ιπποκρατική μεθοδολογία, η προσεκτική κλινική παρατήρηση και η ιατρική δεοντολο-
γία, πέρα από κάθε άλλο επιστημονικό επίτευγμα διδάσκουν ακόμα και σήμερα αρχές 
παραγκωνισμένες, διότι υπενθυ μίζουν πως ό,τι επέτυχε η ιατρική επιστήμη ξεκίνησε από 

ενδιαφέρον και ένα σεβασμό χωρίς όρια προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ζωή.
Η ενασχόληση με τα ιπποκρατικά κείμενα, αντί να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, εντείνεται και 

αποκαλύπτει όλο και περισσότερα στοιχεία αλλά, κυρίως, παρέχει μαθήματα επιστημοσύνης και ήθους σε 
παλαιοτέρους και νεωτέρους ιατρούς. Ο ρομαντισμός ωστόσο, που επενδύει μια τόσο σημαντική πολιτι-
σμική κληρονομιά, η οποία αφορά στην Ιστορία των Επιστημών και ιδιαιτέρως της Ιατρικής, παραγκωνί ζεται 
από τη διαπίστωση ότι η ιπποκρατική ιατρική όχι μόνο δεν στε ρείται επιστημονικότητος αλλά διατηρεί μια 
επικαιρότητα που εκπλήσ σει το σημερινό ιατρό. Η μελέτη που παρουσιάζεται από την κυρία Ελένη Χριστο-

πούλου-Αλετρά, σκιαγραφεί την εξέλιξη της ιατρικής από την εποχή της τυφλής αφοσιώσεως στη θεία παρέμβαση μέχρι την ορθολογι-
κή αντι μετώπιση της ασθενείας. Τα ειδικότερα θέματα στα οποία η συγγρα φεύς αναφέρεται, χαρακτηρίζουν μια σοβαρή, πρωτότυπη και 
εμπερι στατωμένη θεματική παρουσίαση, που προϋποθέτει κοπιώδη αναζήτη ση μέσα στις ιπποκρατικές πραγματείες. Θα ήταν ευχής έρ-
γον η μελέτη αυτή να επεκταθεί και σε άλλα ιπποκρατικά θέματα, για να διαφωτισθούν και άλλες πτυχές της ιατρικής επιστήμης, του αρ-
χαίου αυτού ελληνικού μεγαλείου.

Απόσπασμα από τον πρόλογο του κ. Γρηγορίου Σκαλκέα

Eπιστημονικές Eκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ
Τηλ.: 210 7470255 , Aθήνα
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