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Història de la Medicina i Documentació 
Part A: Història de la medicina 

1. Comprendre l'evolució 
històrica raonada, crítica i 
fundada de la significació 
actual de la ciència i la 
pràctica mèdiques. 
(Competències CEPE 1, 2 i 
3) 
2. Reconèixer, en el seu 
context, els problemes 
actuals de la salut, la 
malaltia i l'assistència 
mèdica des d'una 
perspectiva internacional. 
(Competències CEPE 3 i 8) 
3. Reconèixer els elements 
que donen cohesió i 
configuren la identitat 

actual de la professió 
mèdica com a resultat d'un 
procés històric. 
(Competències CEPE 1 i 3) 
4. Entendre la ciència 
mèdica com un conjunt de 
coneixements en 
construcció, sotmès a 
ràpids i incessants canvis i 
analitzar els reptes i 
oportunitats de la 
medicina i la sanitat del 
segle XXI. (Competències 
CEPE 4 i 8) 
5. Analitzar els factors 
socials i científics que han 
impulsat l'especialisme 

mèdic des de finals del 
segle XIX i el paper de 
l'Estat com a garant del 
dret a la salut. 
(Competències CEPE 5 i 6)  
Comprendre els orígens de 
l'organització sanitària i el 
naixement i evolució dels 
sistemes nacionals de salut 
i la pluralitat de sistemes 
d'atenció de salut al món 
actual. (Competències 
CEPE 28) 
6. Reconèixer els orígens i 
evolució del moviments 
sanitaris internacionals, 
des de les conferències 
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sanitàries internacionals fins als organismes internacionals (Oficina Internacional 
d'Higiene Pública, Organització d'Higiene de la Societat de Nacions, Creu Roja   
Internacional, Organització Mundial de la Salut). (Competències CEPE 29) 
7. Comprendre els principis del mètode científic i els factors que configuren la 
investigació científica i els processos de canvi científic. (Competències CEPE 35) 
9.Comprendre el procés d'evolució de la revolució tecnològica que ha tingut lloc 

especialment al llarg de la segona meitat del segle XX. Conèixer l'estructura dels textos 
científics que els permeti comprendre i interpretar-los. (Competències CEPE 35)  

Programa de lliçons 
Dilluns i dimecres de 13 a 14 h. Aula 5 

1. Malaltia i societat 

Paleopatologia. .— Resultats.— Epidemiologia històrica— Resultats: Fites 
epidemiològiques (Les malalties dels primats. Les malalties del primers homínids. Les 
malalties en el Neolític). Malalties infectocontagioses agudes (Pesta, verola, còlera, 
tifus epidèmic i febre groga).— Malalties infectocontahioses cròniques (Sífilis, 
Difetèria, Tifus, Tuberculosi i Paludisme).—Malalties no infectocontagioses cròniques. 

2. Els sistemes mèdics del passat 

Paleomedicines. — Medicines arcaiques. —  Medicines que abandonen els aspectes 
màgics i religiosos (Medicina ayurvèdica, Medicina clàssica xinesa, Medicina clàssica 
grega). 

3. La medicina clàssica grega i la seva difusió 

La Medicina clàssica grega. La difusió de la medicina clàssica al món hel·lenístic i 
alexandrí. — La difusió de la medicina clàssica grega en l'Imperi romà. Galé.—  
L'assimilació de la medicina grega en l'Edat Mitjana (Bizanci. Islam medieval. Europa 
medieval). 

Sabers i pràctiques de la medicina científica moderna 

4. Les ciències mèdiques bàsiques I 

L'anatomia humana descriptiva. — Els estudis comparats i la teoria de l'evolució. — 
L'anatomia microscòpica i la teoria cel·lular. —Les teories embriològiques. 

5. Les ciències mèdiques bàsiques II 

La constitució de la fisiologia moderna. —Bioquímica. — Genètica. —Biologia 
molecular. —La Psicologia aplicada a la medicina. —Les ciències socials aplicades a la 
medicina. 
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0 6. La patologia i la clínica I 

Orígens de la patologia i la clínica modernes. —Els primers sistemes mèdics moderns 
(Iatroquímica i Iatromecánica). —La formulació del concepte d'espècie morbosa per 
Sydenham i la medicina antisistemàtica del segle XVIII.— La medicina vitalista i la 
nosologia antisistemàtica del segle XVIII. 

7. La patologia i la clínica II 

Les dues etapes de la patologia i la clínica del segle XIX. —La mentalitat 
anatomoclínica. —La mentalitat fisiopatològica. —La mentalitat etiopatològica. — 
Causes psíquiques i socials de la malaltia. 

8. La terapèutica 

De la matèria mèdica a la farmacologia experimental. —La cirurgia en els segles XVI i 
XVII.—El punt de partida de la cirurgia moderna.— La Revolució quirúrgica.— La 
psicoteràpia. 

Assistència hospitalària i la Relació metge-malalt 

9. L’assistència hospitalària  

L'assistència mèdica al món antic (Medicina per a rics, medicina per a pobres. 
Cristianisme i primers hospitals). —Assistència mèdica durant l'Edat Mitjana. —
L'assistència hospitalària en el Renaixement. —Els canvis al segle XVIII. —
L'assistència hospitalària al segle XIX. —L'assistència hospitalària al segle XX. 

10. La relació metge-malalt al llarg de la història 

La relació metge-malalt en la Grècia clàssica. El Cristianisme i la relació mèdica. La 
relació mèdica en la societat secularitzada. La teoria de la relació metge-malalt. Les 
transformacions recents en la relació metge-malalt. 

11. La professió mèdica al llarg de la història 

Orígens. — La constitució de la professió mèdica. — L’ensenyament de la medicina. — 
Professió mèdica i societat. — Constitució de les especialitats mèdiques 
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Organització de les activitats 

*L'activitat 1-2 té dues modalitats: o l’A o la B. Ambdues es realitzen en grup. Els 
estudiants hauran de triar només una de les dues. 

Activitat Començament Lliurament

1 Com fer 
biografies

3-7 Febrer

2 Comentari de 
textos

10-14 Febrer --

1-2  
Modalitat A i 
modalitat B*

--  4 de Maig

3 17-21 Febrer 14 Març

4 24-28 Febrer No hi ha lliurament

5 2-6 Març 31 Març

Totes les activitats hauran de lliurar-se a través de l’aula virtual

Activitats pràctiques 

Dijous  (E6) de 10 a 12 i divendres (E6) de 10 a 12h (Seminari C) 

1-2A. Elaboració de la biografia d’un professional de la sanitat 
1-2B. Moments de la Història de la medicina valenciana 
3. Fonts d’arxiu 
4. Salut, malaltia i medicina a través de fonts audiovisuals indirectes 
5. Fonts materials i iconogràfiques 

L'activitat 1-2 té dues modalitats: o l’A o la B. Ambdues es realitzen en grup. Els 
estudiants n’hauran de triar només una. 

Els materials i guies per a cadascuna de les activitats es troben en aquesta pàgina 
web: 

http://historiadelamedicina.org/ActHM20/activitat.html 

http://historiadelamedicina.org/ActHM20/activitat.html
http://historiadelamedicina.org/ActHM20/activitat.html
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0 Avaluació 
Les dates dels examens són les següents: 

Primera convocatoria: 4 de Juny de 2020 de 8 - 10 h 
Segunda convocatoria: 26 de juny de 2020 de 12 - 14 h 

El seixanta per cent de la nota s'obtindrà com a resultat d'una prova escrita que 
combinarà tres modalitats de preguntes: pregunta escrita de resposta oberta, 
preguntes objectives de resposta múltiple i preguntes d'índole pràctica. 
 
El quaranta per cent de la nota s'obtindrà de la valoració dels treballs pràctics  
D'aquests el vint per cent de la nota procedirà de la valoració dels treballs realitzats 
tant de forma individual com en grup i un altre vint per cent de la participació activa 
en seminaris. 

L'estudiant ha de tenir en compte que la qualificació obtinguda en la part d'Història 
de la medicina es referirà només al cinquanta per cent de la qualificació total, ja que 
l'altra meitat correspon a la part de Documentació. 

Història Punts

Examen 3

Activitat 1-2A 1,2

o bé Activitat 1-2B 1,2

Activitat 3 0,4

Activitat 4 No avaluable

Activitat 5 0,4

Total 5

Bibliografia bàsica 
• Albarracín Teulón, A. (Coord.). (1987). Historia de la enfermedad. Madrid, 

SANED. 

• Atlas ilustrado de Historia de la medicina (2018). Madrid, Susaeta ediciones. 

• Borghi, L. (2018). Breve historia de la medicina. Madrid, Rialp. 

• Bynum, W.F. et al (2006). The western medical tradition, 1800 to 2000. 
Cambridge, Cambridge University Press. 
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• Laín Entralgo, P. (dir.). Historia Universal de Medicina, 7 vols., Barcelona, Salvat, 
(1972-75). 

• Laín Entralgo, P. (1978). Historia de la Medicina. Barcelona, Salvat. 

• López Piñero, J.M. (1989). Lecciones de Historia de la Medicina. Valencia, Instituto 
de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. 

• López Piñero, J.M. (2000).  Breve Historia de la Medicina. Madrid, Alianza, 2000. 

• Parker, E. (2017). Medicina. La historia visual definitiva. (s.l.). Dorling Kindersley 
Limited. 

•Pérez Moreda, V.; Reher, D-S.; Sanz Gimeno, A. (2015). La conquista de la salud. 
Mortalidad y modernización en la España contemporánea. Madrid, Marcial Pons. 

•Pickover, C.A. (2012). Te Medical Book. Forma Watch Doctors to Robot Surgeons, 
250 Milestones in tse History of Medicine. New York, Sterling. 

• Porter, R. (2003). Breve Historia de la Medicina. De la Antigüedad hasta nuestros 
días. Madrid, Taurus. 

• Porter, R. (Asesor) (2002). Medicina. La Historia de la curación. De las tradiciones 
antiguas a las prácticas modernas. Madrid, Liana Ediciones. 

• Sánchez González, M.A. (2012). Historia, teoría y humanidades médicas. 
Barcelona, Elsevier, 2012. 

•Sánchez Granjel, L. (1961). Estudio histórico de la Medicina. Salamanca, 
Universidad de Salamanca. 

•Sánchez Granjel, L. (1975). Historia de la Medicina. Salamanca, Universidad de 
Salamanca. 

•Recursos Web: historiadelamedicina.org (http://
www.historiadelamedicina.org) 

Novetats i recomanacions via Twitter 

http://www.historiadelamedicina.org
http://www.historiadelamedicina.org
http://www.historiadelamedicina.org
http://www.historiadelamedicina.org
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Recomanacions i actualitat en relació amb el contingut de l'assignatura a 
través de Twitter, amb el hashtag de l'assignatura #HistMed_UV a 
través de @fresquet 

Repassa una mica ele teus coneixements d’història 

Per a comprendre bé la història de la medicina és necessari que 
l'estudiant comprenga les característiques dels diferents períodes 
històrics. De forma divertida, resumida, però amb rigor, es poden veure 
aquests vídeos disponibles en Youtube que són complement del llibre La 
Història como nunca te la habían contado, de Javier Rubio Donzé, 
publicat per La Esfera de los Libros, a Madrid, en 2018. 

La Prehistoria  

https://www.youtube.com/watch?

v=G2tUkEvo_lM&index=1&list=PLnA4Oa31b1cRdIomH7Dj4_rYalr5MG

lwl 

Antiguo Egipto 

https://www.youtube.com/watch?

v=6a_gIpv_XD4&index=2&list=PLnA4Oa31b1cRdIomH7Dj4_rYalr5MG

lwl 

La Antigua Grecia 

https://www.youtube.com/watch?

v=9LMlD7L4Vdk&index=3&list=PLnA4Oa31b1cRdIomH7Dj4_rYalr5MG

lwl 

Edad Media 

https://www.youtube.com/watch?

v=DjdFLJT5lhY&index=5&list=PLnA4Oa31b1cRdIomH7Dj4_rYalr5MGl

wl 

El nacimiento del estado moderno 
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