Claudius Galenos
Claudius Galenos: narodil sa v Pergamone roku 129 a zomrel v Ríme v roku 199,
bol rímsky lekár a spisovateľ gréckeho pôvodu, tvorca systematickej lekárskej
vedy.. Medicínu ovplyvňovala najmä kultúra Sýrskej ríše. V tom čase opúšťali
svoju vlasť grécky lekári, ktorý ďalej rozvíjali svoju činnosť v Rímskej ríši.
Najvýznamnejší z nich bol Claudius Galenos, ktorý bol učiteľom, chirurgom....
Vydal niekoľko spisov, v ktorých zahrnul svoje poznatky a zásady liečby
niektorých chorôb. Galenovské obdobie poznamenal: dogmatizmus, preto ho
história hodnotí ako obdobie ustrnutia a stagnácie medicíny. Považuje sa za
najvýznamnejšieho lekára antickej doby po Hypokratovi. Bol tvorca systematickej
lekárskej vedy.
• popísal, že v nádore sú krvné cievy rozvetvené ako nohy raka.
• bol lekárom gladiátorov, neskôr ako lekára Marca Aurelia.
• vykonával pitvi zvierat a pri ošetrovaní gladiátorov získaval vedomosti
o ľudskom tele.
• svojimi vedomosťami položil základy mikrochirurgie
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prednášal anatómiu, fyziológiu a filozofiu.
popísal viacero chorôb a liečebných postupov.
vypracoval návrhy niektorých chirurgických nástrojov, ktoré sa v nezmenenej podobe používajú aj v súčastnej dobe.
oddelil prácu lekára od prípravy liečivých prípravkov, čím položil základy lekárstva ? galeniky(galenika) – tento pojem sa vo
farmácii používa dodnes.
pripisujem mu objav mozgových nervov, tiež pokus o opis krvného obehu.
podľa Galenovho názoru sa krv tvorí: v pečeni, odtiaľ prúdi do srdca kde sa premiešava s duchovnou silo a potom sa stráca
v ústrojoch. Podľa Galena rozhoduje v činnosti tela duchovná sila – pneuma, ktorou sa plní krv.
Galenove názory prevzala katolícka cirkev a uplatňovala ich v medicíne vyše pol druha storočia.
študoval filozofiu, medicínu, učil, že choroba je stav, pri ktorom sa narúšajú funkcie tela.
podľa Galena náuka o liečení chorôb musí vychádzať z poznatkov o psychike.
pokúšal sa experimentálne dokázať, že orgánom vedomia a myslenia je mozog.

Zaoberal sa aj metodológiou a vypracoval začiatky logiky vzťahov
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