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Η αρχαία ελληνική ιατρική  απετέλεσε το πρώτο δομημένο  σύστημα ιατρικής γνώσης στην 
παγκόσμια ιστορία. Το σύστημα αυτό άρχισε να δημιουργείται στην εποχή του Ιπποκράτη 
και  συνεχίστηκε μέχρι τον έβδομο αιώνα μΧ .Οι γνώσεις της Ιπποκράτειας ιατρικής 
καταγράφηκαν στα βιβλία που συνέγραψε ο Ιπποκράτης. (Κως 460 – Λάρισα 377 π.Χ.). Η 
απόκτηση αυτών των  γνώσεων προήλθε όχι μόνο από την ενσωμάτωση της ιατρικής άλλων 
προγενέστερων  πολιτισμών, αλλά κυρίως από την παρατήρηση και την καταγραφή της 
εμπειρίας των αρχαίων Ελλήνων ιατρών . Στα χρόνια μάλιστα του Γαληνού (Πέργαμος 129 – 
Ρώμη ή Πέργαμος 201 μ.Χ.), όπως προκύπτει από τα βιβλία του δημιουργείται και η 
πειραματική φυσιολογία σε ζώα . 
Η γνώση αυτή διαδόθηκε σε όλο τον ελληνόφωνο κόσμο και έτσι στην πορεία του χρόνου με 
την αλληλεπίδραση των Ελλήνων ιατρών  δημιουργήθηκε ένα λαμπρό οικοδόμημα το οποίο 
εξυπηρέτησε επαρκώς τις ανάγκες της εποχής. 
Κατά την αρχαιότητα εκτελούνταν  με επιτυχία πολυάριθμες χειρουργικές  επεμβάσεις που 
περιλάμβαναν μεταξύ άλλων κρανιοτομές για τραύματα ,  θυρεοειδεκτομές για βρογχοκήλη, 
μαστεκτομές,  λεμφαδενικούς καθαρισμούς, πλαστικές  χειρουργικές επεμβάσεις, 
γυναικολογικές επεμβάσεις, οφθαλμολογικές επεμβάσεις  και αγγειοχειρουργικές 
επεμβάσεις. Το λαμπρό οικοδόμημα της αρχαίας ελληνικής χειρουργικής αποτυπώνεται 
ανάγλυφα στο 6ο βιβλίο της επιτομής της ιατρικής του Παύλου του Αιγινήτη (Αίγινα; - 
Αλεξάνδρεια 7ος αιώνας μΧ) . Κατά τον Άγγλο μεταφραστή του, ιατρό Francis Adams 
(1844) ήταν το τελειότερο σύστημα χειρουργικής μέχρι τον 18ο αιώνα. 
 Η ανάπτυξη της χειρουργικής και των ειδικοτήτων της κατά την αρχαιότητα, απαίτησε την 
δημιουργία περίτεχνων χειρουργικών εργαλείων για την εκτέλεση πολύ λεπτών επεμβάσεων, 
όπως πχ η αντιμετώπιση του καταρράκτη του οφθαλμού, οι εγχειρήσεις για παθήσεις των 
βλεφάρων, η απολίνωση των ανευρυσμάτων κ.α. Τα ιατρικά εργαλεία κατασκευάζονταν 
συνήθως από τα μέταλλα και τα κράματα  τους. Κατασκευαζόντανε συνήθως από χαλκό, 
μπρούντζο, κασσίτερο, σίδηρο, χάλυβα, ψευδάργυρο, ορείχαλκο, μόλυβδο και πολύ σπάνια 
από ευγενή μέταλλα (άργυρος, χρυσός), που χρησιμοποιούνταν περισσότερο για στόλισμα . 
Τα κράματα ήταν γνωστά στους αρχαίους από την εποχή του Τρωικού Πολέμου,   αφού σε 
ευρήματα από την Τροία ανευρεθήκαν χάλκινοι διπλοί πελέκεις με πρόσμιξη κασσίτερου 
5%. 
Η κατασκευή των εργαλείων  γινόταν με χύτευση και σφυρηλάτηση. Η τέχνη της 
δημιουργίας τους  είχε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, που πολλοί σύγχρονοι ειδικοί 
πιστεύουν ότι υπήρχαν εξειδικευμένα  εργοστάσια παραγωγής ιατρικών εργαλείων. 
Ιατρικά εργαλεία έχουν βρεθεί σε ανασκαφές  Ασκληπιείων , θεραπευτικών σπηλαίων αλλά 
και οικημάτων που ήταν  ιατρεία .Τα εργαλεία αυτά όχι μόνο εμφανίζουν πολλές ομοιότητες 
με τα σύγχρονα εργαλεία αλλά αρκετά είναι ίδια με τα αντίστοιχα σύγχρονα. Οι σύγχρονες 
χειρουργικές λαβίδες είναι ίδιες στη μορφή με τις αρχαίες, που  είχαν το όνομα σαρκολάβοι. 
Οι καθετήρες  της ουροδόχου κύστεως κατά την αρχαιότητα ήταν μολύβδινοι και εύκαμπτοι 
για να προσαρμόζονται στις καμπές της ουρήθρας. Υπήρχαν ειδικά όργανα για τον 
καταρράκτη , την εξαγωγή των βελών , την ενδοσκοπική αφαίρεση των αιμορροΐδων, την 
εκτομή των συριγγίων, την αφαίρεση των δοντιών (οδοντάγρες)  κ.α. Επίσης  για το ράψιμο 
του δέρματος χρησιμοποιούνταν ειδικές  βελόνες και  αγκτήρες (παραμάνες), ενώ για την 
αιμόσταση χρησιμοποιούνταν καυτήρια . Τα χειρουργικά μαχαιρίδια ήταν πανομοιότυπα με 
τα σημερινά. 
Η συλλογή εργαλείων του Παύλου Αιγινήτη περιείχε πάνω από 100 διαφορετικά ιατρικά 
εργαλεία, που του επέτρεπαν να εκτελεί πλειάδα επεμβάσεων, ποικίλων ιατρικών 
ειδικοτήτων, όπως διαφαίνεται στα κείμενα του.  
Η μελέτη των χειρουργικών εργαλείων των αρχαίων Ελλήνων δεν μπορεί παρά να    
προκαλεί τον θαυμασμό των σημερινών επιστημόνων, καθώς σε αυτά συνυπάρχουν σε 
μεγάλο βαθμό  η τέχνη, η επιστήμη και η τεχνολογία. 


