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

Κάρολος Εδουάρδος Μπράουν-Σεκάρ (1817-1894)

Η συναρπαστική ζωή του θεμελιωτή της Ενδοκρινολογίας  
και πρωτοπόρου της Φυσιολογίας και Νευρολογίας 

Α ντικείμενο του νέου βιβλίου του συναδέλφου Γεωργίου Ανδρούτσου, Ουρολόγου και ιστορικού 
της Ιατρικής, είναι η συναρπαστική περιπετειώδης ζωή και το ερευνητικό επιστημονικό 

έργο ενός χαρισματικού γιατρού, του θεμελιωτή της Ενδοκρινολογίας και πρωτοπόρου στην 
έρευνα της Φυσιολογίας και Νευρολογίας, του Κάρολου Εδουάρδου Μπράουν-Σεκάρ.
Από τη βασική ιατρική εκπαίδευση είναι γνωστό σε όλους τους γιατρούς το όνομα του Μπράουν-Σεκάρ, 
από το ομώνυμο νευρολογικό Σύνδρομο της πλάγιας εγκάρσιας ημιδιατομής του Νωτιαίου Μυελού. 
Σε ορισμένους είναι γνωστή και η ερευνητική ενασχόληση του Μπράουν-Σεκάρ με τα φαινόμενα 
της γήρανσης του οργανισμού και οι προσπάθειές του για την αναζωογόνηση του οργανισμού με 
εκχυλίσματα οργάνων, την Οποθεραπεία, μακρινό πρόδρομο της Ορμονοθεραπείας.
Όπως επισημαίνει στο βιβλίο του ο συγγραφέας, η περιγραφή του ομώνυμου Συνδρόμου το 1851 
από τον Μπράουν-Σεκάρ θα αρκούσε για να μείνει το όνομα του ανάμεσα στα τόσα και τόσα ονόματα των κορυφαίων της 
παγκόσμιας Ιατρικής. Όμως ο Γάλλος γιατρός από το εξωτικό νησί Μαυρίκιο, υπήρξε πρωτοπόρος ερευνητής και σε πολλά άλλα 
θέματα της τότε ιατρικής αναζήτησης, συμβάλλοντας στην πρόοδο της Φυσιολογίας, της Νευρολογίας, της Ενδοκρινολογίας. Βιβλίο 
τεκμηριωμένο, βασισμένο σε μεθοδικά επιλεγμένη βιβλιογραφία, παρουσιάζει με σαφήνεια τη ζωή και το έργο του ακάματου 
ερευνητή. Με γλαφυρό τρόπο γραφής ενημερώνει τον αναγνώστη για τις πρωτοποριακές επιστημονικές έρευνες του Μπράουν-
Σεκάρ και για το γόνιμο ιατρικό περιβάλλον της εποχής. Πρότυπο ιατρικής έρευνας, η ζωή του Μπράουν-Σεκάρ, με τη γλαφυρή 
γραφή του Γεωργίου Ανδρούτσου, προσφέρεται στον αναγνώστη ως ένα ευχάριστο και διδακτικό ανάγνωσμα. Πρόσθετο 
προσόν του καλογραμμένου βιβλίου η πλουσιότατη κάλυψη με φωτογραφικό υλικό, ώστε ο αναγνώστης να παρακολουθεί, 
παράλληλα με την εξιστόρηση της ζωής του Γάλλου σοφού, τις διάφορες ιατρικές προσωπικότητες της εποχής που σφράγισαν 
με το έργο τους την πιο σημαντική περίοδο της Ιστορίας της Ιατρικής.

Από τον Δρ. Θεόδωρο Ντόλατζα

Ιατρικές Εκδόσεις «ΖΗΤΑ»
Μικράς Ασίας 76 11527, Γουδί 

Τηλ.: 210-7798654
Fax: 210-7774439

E-mail: zitamed@otenet.gr
Website: www.zerbinis.gr

Η πολιτισμική εξέλιξη θα ήταν ατελής αν δεν στολιζόταν από τη γυναικεία ύπαρξη. 
Η υγεία και η νόσος, συνδυάζονται από το άρθρο που προηγείται αυτών με το 

θηλυκό γένος. Κάθε υγειονομική δραστηριότητα περιλαμβάνει σε άλλοτε άλλο βαθμό 
γυναίκες, είτε γιατρούς είτε νοσηλεύτριες ή υποστηρικτικό προσωπικό που στελεχώνει 
τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η αναφορά συνεπώς σε γυναικείες μορφές στο χώρο της υγείας είναι επιβεβλημένη, διότι 
περιοχές της πατρίδας μας για πολλά χρόνια εξυπηρετήθηκαν από νοσηλεύτριες και μαίες, 
οι οποίες υποκατέστησαν μαιευτικές μονάδες, παρέχοντας αίσθημα ασφάλειας στους 
κατοίκους απομακρυσμένων κυρίως τόπων. 
Στο πνεύμα αυτό, η παρούσα προσπάθεια κρίνεται εξαιρετική, ενθαρρύνεται και επαινείται. 
Αναμένεται δε να συνεχιστεί, φέροντας στη δημοσιότητα και άλλες γυναίκες υγειονομικούς 
που άσκησαν το λειτούργημά τους στα υπόλοιπα διαμερίσματα της Ελλάδας. Η τιμή που 

αποδίδεται με το παρόν έργο είναι το ελάχιστο για τις Ελληνίδες που έδρασαν στο δύσκολο χώρος της ιατρικής φροντίδας, 
από οποιαδήποτε θέση τάχθηκαν. 

Δρ. Μιχαήλ Γ. Αγγέλου, από τον πρόλογο του βιβλίου

Δρ. Ν. Χ. Ραζής και Συγγραφείς Συνεργάτες
Γενικός Γιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Κλειτορίας Αχαΐας

Η Αναδρομή «Γυναικείες μορφές του παρελθόντος με προσφορά 
στον ελληνικό υγειονομικό χώρο»
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