397 – 6. STOLETÍ N. L.

s leprou, chudí a cizinci mohli vyhledat péči a lékařskou asistenci. Kolem roku 500 měla Edessa, město
s 8-10 tisíci obyvateli, tři malé nemocnice, jejichž
kapacitu v době potřeby doplňovala lůžka postavená na veřejných kolonádách.
ČÍNA
Čínské znalosti léčivých látek jsou ohromné a místní
farmaceuti předávají své znalosti v textech.

ČÍNA
6. století Praktikována kastrace eunuchů. Aby byla
snížena bolest, byla nejdříve na genitálie aplikována
horká směs z pepřových plodů.
6. století Přesvědčení, že drahokamy mají léčivou
moc – například jadeit a perly – ale kořen ženšenu
byl považován za stejně tak mocný.

VZESTUP NEMOCNIC A UNIVERZIT
STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM
Prakticky všichni římští lékaři provádějí baňkování.
Rozžhavená kovová nádoba zvonovitého tvaru
byla přiložena k pokožce tak, aby se vytvořil puchýř a poté byla odsáta „zlá tekutina“. Baňkování
a venesekce přítomna také v arabsko-islámském
lékařství.
Asi 397 n. l. Fabiola zakládá první nemocnici v západní Evropě.Východní nemocnice dále rostou a jsou
komplexnější.
502 – 575 n. l. Aetius z Amidy (vláda Justiniána I.).
V knize Tetrabiblon Popisuje ligaturu, traumatické
aneurysma a záškrt.

FRANCIE
542 n. l. Nosocomia založena v Lyonu Childebertem I. a v Arles Caesariem. Nosocomia byly
nemocnice spojené s klášterem, pečující pouze
o nemocné.
ŠPANĚLSKO
580 n. l. Nemocnice v Méridě založená biskupem
Masonou.
STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM
610 n. l. Nemocnice sv. Jana Milosrdného v Efezu.

NEMOCNICE Efez měl v roce 420 jednu s více
než 75 lůžky, Jeruzalém v roce 550 jednu s 200
lůžky – Svatý Sampson v Konstantinopoli byl
ještě větší – Edessa měla kolem roku 400 ženskou nemocnici – některé velké nemocnice
v Antiochu a Konstantinopoli byly rozděleny po
600 lůžkách na mužské a ženské oddělení.

STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM
525 – 606 n. l. Alexandr z Trallu. Zkušený lékař. Životní dílo Dvanáct knih o lékařství.
TURECKO
541 – 544 n. l. Justiniánův mor, středomořské státy.
SVĚT
541 – 749 n. l. První pandemie moru (šíří se mezi
národy).
ŠVÝCARSKO
570 n. l. Marius, biskup z Avenches, zavádí pojem
„variola“ (pravé neštovice).
FRANCIE
581 n. l. Řehoř z Tours popisuje epidemii neštovic
v Tours.
590 n. l. Pandemie „ohně Sv. Antonína“ (ergotismu).

Dávná nemocnice: Hôtel-Dieu v Paříži, Francie.

ARÁBIE
707 n. l. Nemocnice s výukou mediků se objevují
v Damašku. Po celé říši se objevují státem zakládané a zřizované nemocnice.
BRITÁNIE
794 n. l. Nemocnice St. Albans v Anglii.
FRANCIE
962 n. l. Hospic Velkého Sv. Bernarda.
1145 n. l. Nemocnice Svatého Ducha založena
v Montpellieru Guilhemem VIII. z Montpellieru.
ITÁLIE
1080 – 1200 n. l. Škola v Salernu nyní středem
vzdělanosti. Pětileté studijní kurzy před praxí.
Anatomická pitva zvířat.
Asi 1150 n. l. Založena lékařská škola v Bologni.
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