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              У той час, коли Західнa римська імперія, внаслідок завоювань тевтонами, 

кельтами, готами, перебувала в стані економічного і культурного занепаду, східна 

частина Римської імперії - Візантія - зберегла і розвивала ще протягом віків 

здобутки античної культури, зокрема в галузі наукової медицини. Лікарям-вченим 

Візантії належить велика заслуга в складанні збірників, в яких вони, крім своїх 

спостережень, вміщували цитати з творів багатьох античних авторів - спеціалістів 

з медицини. Автором одного з найвідоміших таких збірників був Орібасій з 

Пергама, придворний лікар імператора Юліана. Орібасій з Пергама (Oribasius, 325-

403 pp.) - найвидатніший лікар Візантійської імперії свого часу. Медицину вивчав 

в Александрії, яка тоді зберігала славу найбільшого медичного центру 

Середземномор'я. Його вчителем був славетний у ті часи лікар Зенон з о. Кіпр. 

Згодом Орібасій став лікарем імператора Юліана Відступника (360-363 pp.). 

Високоосвічений Юліан не прийняв християнської релігії і всіляко намагався 

зберегти спадщину античної цивілізації (в галузі медицини, зокрема). На його 

пропозицію Орібасій у 361 р. склав свою основну енциклопедичну працю 

"Лікарське зібрання" з 70 книг, з яких до нас дійшли тільки 27. У ній він 

узагальнив і систематизував лікарську спадщину від Гіппократа до Галена, 

включно з працями Діокла, Діоскоріда, Руфа з Ефеса, хірурга Антілуса та інших 

античних авторів. Багато про що з їхніх творів ми знаємо тільки завдяки Орібасію. 

За свої наукові погляди та прихильність до античних традицій Орібасій зазнав 

утисків з боку церкви і після загибелі імператора Юліана був тимчасово вигнаний 

з Константинополя. Після повернення продовжив медичну практику. З лікарів-



вчених Візантії найоригінальнішим був Олександр Тралльський, родом з Ефеса, 

або Олександр із Тралл. Олександр із Тралл (Alexander Trallianus, бл. 525-605 pp.) - 

син лікаря і брат архітектора Анфімія, що побудував храм св. Софії в 

Константинополі. Точність у встановленні діагнозу і прагнення з'ясувати причини 

хвороб вигідно відрізняли Олександра від його колег. Ґрунтуючись на власному 

досвіді, він дозволив собі не згоджуватися з деякими висновками Галена і 

критикував їх. Головним завданням лікаря Олександр вважав профілактику. Він 

багато подорожував. Жив на території Греції, Італії, Галлії, Африки. Помер у Римі, 

куди був запрошений на посаду архіатра міста папою Григорієм Великим (590-604 

pp.) під час епідемії чуми. То була страшна "чума Юстініана", яка, вийшовши з 

Єгипту, спустошила майже всі країни Середземномор'я і трималася близько 60 

років. Широкознаним лікарем Візантійської імперії був Павло з острова Егіна 

(Paulus Aegineta, 625-690 pp.).    Він  був найвидатнішим хірургом свого часу. Його 

діяльність нерозривно пов'язана з Александрією, де він навчався і працював, коли 

Єгипет входив до складу Візантійської імперії, а потім і після її завоювання 

арабами, що високо цінували Павла як хірурга, акушера й викладача. Павло склав 

два великих опуси: працю про жіночі хвороби (до нас не дійшла) і "Медичний 

збірник" із 7 книг - основний його твір, який відзначається оригінальністю думки, 

ясністю викладу і глибоким знанням предмета. Латинський Захід користувався 

цим трактатом впродовж усіх середніх віків. Аецій з Аміди (Aetius Amidenus, 502-

572 pp.) - візантійський лікар-енциклопедист за традицією вважається першим 

видатним візантійським лікарем-християнином. Навчався в Александра, потім 

служив начальником імператорського почту і лікарем при дворі Юстініана І (527-

565 pp.). Основний твір Аеція - посібник з медицини "Чотирикнижжя" в 16 томах, 

який є компіляцією праць Орібасія, Галена, Сорана та інших авторів. Він також 

містить рецепти єгипетської та ефіопської медицини, охоплюючи таким чином 

майже всю практичну медицину регіону тогочасного Середземномор'я. 

Найбільшим лікувальним закладом тих часів був шпиталь у Константинополі. У 

шпиталі були окремі відділи для хірургічних хворих та хворих на гарячку. На чолі 

цих відділів стояли досвідчені лікарі. Вони мали помічників, спеціально 



підготовлених для догляду за хворими. Масове поширення заразних (інфекційних) 

хвороб не було відоме в стародавньому світі в таких масштабах, яких воно набуло 

в епоху середньовіччя. Розвитку епідемій сприяв цілий ряд умов: зростання міст зі 

скупченістю населення, брудом, масові пересування людей (переселення народів -

готів, монголів), великий колонізаційний рух — хрестові походи (вісім походів за 

період з 1096 до 1291 pp.). Епідемію описували як "мор" - logmos (неточний 

переклад - "чума"). Судячи з описів, це були епідемії висипного тифу, дизентерії, 

віспи, прокази та інших. Під час хрестових походів було утворено орден святого 

Лазаря для догляду за прокаженими, притулки ці дістали назву лазаретів. Отже, з 

різноманітних причин і під різними назвами у Візантії склалися лікарні як 

спеціальні заклади для догляду і лікування хворих, переважно під егідою церкви. 

Медицина Сходу Протягом майже п'яти століть араби панують у країнах 

Близького і Середнього Сходу, Північної Африки, на Піренеях. Під їхню владу 

перейшли майже всі торговельні шляхи між Європою і Азією. Арабські купці IX 

ст. торгують з Китаєм, Індією, Київською Руссю. Це сприяло поширенню 

географічних та етнографічних відомостей, розвитку наук (математики, 

астрономії, хімії, медицини). З арабських лікарів-учених великий слід в історії 

медицини залишили Разес та Ібн Сіна. Разі, Ар-Разі Абу Бакр Мухамед бен Закарія 

(850-923 pp.). Він став учнем придворного лікаря халіфа Багдада Алі Ібн Раббана, 

автора фундаментальної праці "Рай знань", яка на арабському Сході була дуже 

популярною. Завдяки великому таланту і сумлінній праці Разі скоро наздогнав і 

навіть перевершив свого вчителя. Він постійно бував у лікарнях, де вів тривалі 

"дискусії" з "аптекарями", які в той час не лише виготовляли ліки, але й доглядали 

за хворими. Нагромадивши великий теоретичний і практичний досвід з медичних 

питань, Ар-Разі став головним лікарем однієї з лікарень Багдада і організував 

навчання молодих людей мистецтву лікування недуг. Так навколо Разі утворилася 

група його послідовників, яка, в свою чергу, мала теж учнів. Через декілька років 

Разі призначили головним лікарем найбільшої лікарні Багдада. Ар-Разі, який 

виховав ціле покоління лікарів, проводив значну науково-дослідницьку роботу. 

Йому належить до двохсот праць. Найбільше значення має його праця "Про віспу 



та кір", в якій учений першим описав диференційну діагностику цих хвороб. Ар-

Разі належав до плеяди видатних вчених-лікарів, які увійшли в скарбницю світової 

медицини. Він займає таке ж вагоме місце в сузір'ї знаменитостей, як і його 

співвітчизник Ібн Сіна. Продовжувачем Ар-Разі був Алі Ібн Сіна (Авіценна). Його 

праці були відомі у багатьох країнах. Ібн Сіна (Авіценна) (980-1037 pp.) - 

таджицький учений, філософ, лікар. Батько, родом з Афганістану, був людиною 

освіченою, знатною і заможною, займав посаду збирача податків, потім - 

управителя одного із передмість Бухари (село Афшана), де і народився Ібн Сіна. 

Мати, на ймення Сітара (Зірка), походила з цього села. П'ятирічного хлопчика 

записали у початкову школу. Не відвідуючи її (вчився вдома), Абу Алі опанував 

Коран, "літературну науку". Потім посилено займався математикою, фізикою, а 

також законодавством, логікою, астрономією, географією, філософією. Почав 

займатися практикою і став відомим лікарем Опанував усі досягнення науки, став 

автором багатьох трактатів з філософії, етики, астрономії. У Гурганджі, столиці 

Хорезма, займався педагогічною діяльністю: викладав медицину і філософію. Тут 

же започаткував найважливіші праці -енциклопедії "Книга зцілення" 

(філософська) і "Канон лікарської науки" (медична). Останні тринадцять років 

свого життя Ібн Сіна провів у Ісфагані. У цей період, найпродуктивніший у його 

творчості, завершено "Канон", написано трактати з математики, філософії, ряд 

філологічних праць, зокрема десятитомну "Книгу арабської мови". До нього 

ставилися з великою пошаною не тільки вчені, а й сам емір, при якому Ібн Сіна 

був радником. Перед смертю він роздав бідним усе, що у нього було, відпустив 

своїх рабів на волю. Не заростає народна стежка до мавзолею Ібн Сіни у Хамадані. 

"Канон лікарської науки", який обезсмертив ім'я автора, складається з п'яти книг. 

Він розвинув учення Ван Шу-Хе про пульс. Якщо китайський лікар розрізняв 24 

різновидності пульсу, то в "Каноні" наводиться 48 видів з характерними назвами: 

веретеноподібний, пилоподібний, хвилеподібний, мурашиний та інші. Кожному з 

них відповідає певний стан людини, що важливо не тільки для діагнозу, а й 

прогнозу, при врахуванні інших ознак. Далі за Гіппократа просунувся Ібн Сіна у 

поясненні природи психічних процесів. Новизною відзначалися погляд на 



локалізацію психічних функцій, думка про те, що руйнування окремих частин 

мозку спричиняє порушення чутливості і випадання тих чи інших функцій, 

твердження про залежність пам'яті від "задньої частини мозку", а відчуттів — від 

"передньої". Алі Ібн Сіна виступав як попередник дослідної та клінічної 

медицини. Медицина Тибету Медицина Тибету складалася під впливом медицини 

Китаю та Індії. В її основі лежить буддизм. Лікарі в Тибеті навчалися при 

монастирях 10-15 років. Треба було вивчати напам'ять цілі розділи з "Чжуд-ші". 

Цей трактат і став джерелом вивчення давньої медицини Тибету. Його 

приписують лікареві Цо Жед-Шон-Ну. Трактат "Чжуд-ші" у своєму первісному 

вигляді (VII ст.) є перекладом із санскриту на тибетську мову восьмичленного 

аюрведичного твору, можливо трактату Чаракі. У ньому описано близько 400 

захворювань. Анатомія людини була відома лише в загальних рисах. Хірурги 

вміли робити ампутації, пунктувати живіт при водянці. Найсильнішими тибетські 

лікарі були в лікарській терапії, найслабшими - в хірургії. Існував постулат: "Ми 

живемо в світі ліків. Немає в природі речовини, яку не можна було б використати 

як ліки, якщо дивитися на природу очима лікаря". Лікувальною матерією 

тибетської медицини є флора Тибету. Ченці-лікарі використовували камфору, 

стрихнін, як тонізуючі засоби; папороті, як глистогінні; сифіліс лікували ртуттю; 

використовували панти як стимулятори. У тибетські рецепти входило близько 50-

60 складових частин. Для підтримання здоров'я радили лікування травами, 

перебування на свіжому повітрі, полювання на звірів, купання в озерах і річках, 

поміркованість в їжі, що сприяло довголіттю.  
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ЗАВДАННЯ. Підготувати на вибір : презентацію, тести чи тези за темою. 


