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La societat ha près consciència del vincle entre 

són d’origen animal. Com diu l’ OMS: la salut ani-
mal, la salut humana i el medi ambient són com-
plementaris i indispensables per a la sostenibilitat 
del nostre planeta.

En aquest text es fa un repàs històric de com ha 
-

ques, organitzacions a nivell mundial que tenen 
cura i vetllen per la salut i interdependència de la 

EVOLUCIÓ DEL CRITERI MÈDIC DES DE LA CUL
TURA MESOPOTÀMICA FINS EL SEGLE XXI

ara, on s’aprecia amb claredat el nom d’un metge 
és en un segell cilíndric d’alabastre de 60x34 mil-

-
potàmia. És de l’època del rei sumeri Ur-Ningirsu 
que va regnar els anys 2120-2113 aC. (Kramer, 
1963 i Puchal, 2010). Aquest segell es conserva al 
museu del Louvre. 

-
-

1, 
visir del Déu Gir2, que assisteixes a les mares quan 
tenen les seves cries! Ur-Lugal-Edina, el metge, és 
el teu servent”. 

segell, veiem unes cadenes o cordes amb uns gani-
vets penjant que, segons el historiadors holande-

-

 

 

Ells consideren que aquest segell tracta d’un 
veterinari i la traducció que fan és: “Oh Edinmugi, 
visir de Samkan, Déu de les mares amb cries! Ur-
Lugal-Edina, el metge, és el teu servent” . (Adiego, 
2017). Com veurem al llarg d’aquesta exposició fa-

-

i un veterinari.

1 
2  Gir o Girra – Déu del foc i de la llum  Samkan o Sakkan – Déu 
de les mares amb cries i dels ramats

UN MÓN, UNA SALUT
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 Fig. 1 Segell cilíndric i el seu gravat trobat a la ciutat 
 de Lagash, Mesopotàmia. Museu del Louvre

 Fig. 2 Gravat del segell cilíndric d’alabastre  del “azu” 
Ur-Lugal–Edina (~2120 aC)
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Quan l’home s’adona que existeix una associació 
-

interpretar com l’inici del pensament d’un veteri-

“veterinari” el trobem a les pintures rupestres del 

 

El gos va ser el primer animal que va coevoluci-
onar amb l’home i d’això fa uns 30.000 anys (Ger-
monpré et al. 2009). El segon gran pas va ser el 

-

Babilònia Hammurabi 1792-1749 aC. 

El rei Hammurabi va fer esculpir un codi de 282 

que es conserva al Museu del Louvre. És una reco-

noves lleis. Les primeres paraules del codi diuen el 
-

pedir que els poderosos perjudiquin al dèbil, per-
què tota persona perjudicada pugui llegir les lleis i 

-
mes de foc sobre les seves espatlles i dona el bàcul 
a Hammurabi com a símbol del poder judicial, sota 
els seus peus un escambell d’escates que repre-
senta la muntanya. Aquesta simbologia ens recor-
da la revelació de la taula dels deu manaments a 
Moisès. Moisès va rebre la taula uns 530 anys des-

prés que el rei Hammurabi promulgués el seu codi. 
(Vázquez, 1996)

-
dots o exorcistes eren els encarregats de restablir 

denominat “azu”, la comença a guanyar. L’azu d’ho-
mes o l’azu d’animals es responsabilitzen d’atendre 

fan referència a la professió veterinària (Lafuente 

o bou el cura, l’amo del bou o ase pagarà al metge 

ha tractat un bou o un ase i l’ha fet morir, el metge 
pagarà a l’amo una cinquena part”. 

-

dels processos naturals. Es descarten les considera-
cions religioses o màgiques i la medicina es basa en 

que les seves teories sobre els humors o en quin 
òrgan residia l’ànima no eren molt encertades.

 
Jove caçant ajudat per gossos. Tassili, Algèria Fig. 4 El rei Hammurabi i el déu Shamash (1792 aC. 

Museu del Louvre.
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Hipòcrates: és considerat el pare de la medici-
na, va néixer l’any 460 aC a l’illa de Kos i va morir 
l’any 377 aC a Làrissa, Grècia. Considerava la malal-

de la dieta i dels hàbits de vida. El metge haurà de 

els seus seguidors van escriure unes setanta obres 

tractaments (Hipócrates, 2001). Ens va dir: que 
l’alimentació sigui la primera medicina i que si no 
pots fer el bé almenys no facis el mal. 

va néixer el 384 aC a Estagira, Mace-
dònia, i mor el 322 aC a Calcidia, Grècia. Filòsof, 
fou el gran enciclopedista del seu temps. Deixeble 
de Plató i tutor d’Alexandre Magne, va escriure uns 
200 tractats, només en disposem de 31. Un dels 

Va escriure sobre la història dels animals descrivint 
-

minar una escala gradual de la perfecció de la na-

va dir que la intel·ligència consisteix no només en 
el coneixement, sinó també en la destresa d’aplicar 

va néixer l’any 129 a Pèrgam, Turquia i va 
morir a Roma l’any 201. Va ser metge dels gladia-
dors i de Marc Aureli. Diferenciava les artèries de 

-
cipalment en porcs i primats. És el primer en de-
mostrar que la veu es genera a la laringe. Operava 

-
-

Europa. Ell ja es preguntava: Què causa l’epilèpsia? 
Què causa la febre? Què causa el dolor? Què causa 

Passen bastants segles i pocs avenços podem 
destacar de la medicina. Hem d’anar a l’any 805 per 

ordenar que l’estudi de la medicina s’inclogués en 
totes les escoles del seu territori (Chediak, 2007).

Avicena (980-1037) i Averroes (1126-1198) mu-
sulmans, i Maimònides (1135-1204) jueu, tots ells 

-
-

lica i neoplatònica. Van tenir problemes amb la re-
ligió sobretot Avicena, per considerar que l’ànima 
individual de l’home no era immortal.

La primera escola mèdica medieval la trobem 
establerta en el segle IX a la ciutat italiana de Sa-
lern, on hi havia tolerància de pensament, fusió de 
cultures i llibertat religiosa. Uns segles després es 
comencen a fundar les primeres universitats eu-
ropees. Bolonya l’any 1088, Òxford l’any 1096 i a 
Paris l’any 1150. 

L’any 1240 Frederic II de Hohenstaufen empera-
dor del Sacre Imperi Romanogermànic va promul-
gar un edicte en el qual es decretava la separació 

primera escola de veterinària del món. La va im-

-

des de la primera referència d’un azu durant el reg-
-

deric II i la creació de la primera escola veterinària 
passen 3881 anys.

UNES FITES QUE HAN FET MILLORAR EL CONEI
XEMENT MÈDIC

El pare de la química el persa Jàbir ibn Hayyan 
(721-815) i el mallorquí Ramon Llull (1232-1316) 
es considera que van obtenir l’ “oli dolç de vitriol”. 

1541) va observar que aquest “oli” inhibia la sensi-
bilitat en els pollastres. El químic August Sigmund 

Long qui el va provar en humans l’any 1842. En 

i el cloroform com anestèsics, obrint un nou espai 
a la cirurgia. 

Un dels primers personatges que es coneixen 
-

dates VI (134 aC- 63 aC) rei de Pont. El seu pare 
va ser enverinat en un banquet, és molt probable 

Un món, una salut
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de substàncies per neutralitzar l’acció dels verins. 

evitar la captura per part de les tropes romanes, no 
ho va aconseguir. Estava immunitzat i va haver de 

La verola va ser una epidèmia devastadora du-
-

nes. Lady Mary  Montagu durant la seva es-
tada a Turquia, com a dona de l’ambaixador anglès 

-
riolització inoculant els microorganismes patògens 
directament. Malgrat el risc d’aquest mètode el va 

variant lleu de la verola humana. Aquesta vacuna 
-
-

tendre la necessitat d’atenuar els microorganismes 

efectes secundaris. (Fudenberg et al. 1982)

Dues eines van permetre un gran avenç pel diag-

va millorar el microscopi, va ser el primer en visua-

cèl·lules sanguínies i diverses espècies de microor-
ganismes. És considerat el pare de la microbiologia.

I d’altra banda, la invenció de l’agulla hipodèrmi-
-

zar per primer cop l’any 1844 injectant acetat de 

-
vent acoblant l’agulla hipodèrmica a una xeringa 
de vidre l’any 1851. 

aprofundir en les estructures i funcionament de 
l’organisme, un d’ells i Acadèmic d’Honor d’aques-

Nobel l’any 1906. Durant la seva estada a la Uni-
versitat de Barcelona entre els anys 1888-1892 va 
escriure sobre la seva teoria neuronal. Va millorar 

-
brir les connexions i morfologia de les cèl·lules ner-
vioses. 

segle XIX podríem estar d’acord amb la sentència 
del metge francès Adolphe Marie Gubler (1821-
1879) que va escriure: Curar a vegades, alleujar 

Röntgen l’any 1895 va descobrir la radiació electro-

l’any 1901 va determinar els mecanismes del fun-
cionament de l’electrocardiograma. Els dos van ser 
guardonats amb el premi Nobel. És en els segles XX 
i XXI quan la medicina ressorgeix amb un enorme 

va ser el primer en construir un microscopi electrò-
nic i observar un virus, però en la fabricació dels 

-
-
-

aparells de raigs Làser, els diferents endoscopis, la 
-

-
ritzada per emissió monofotónica (SPECT), equips 
de radioteràpia i equips híbrids. 

No podem descriure totes les eines que dispo-
sa la medicina per a les 59 especialitats mèdiques 
que detalla el “Ministerio de Sanidad, Servicios So-

els professionals de la medicina humana i veteri-
-

cici clínic i quirúrgic. També es disposa d’un ampli 

a les diferents patologies, supervisats i avaluats per 
l’Agència Europea del Medicament. Aquesta Agèn-
cia Europea té l’autoritat reguladora tant dels me-
dicaments humans com veterinaris. 

Un consorci internacional que va despertar un 
enorme interès va ser l’estudi del genoma humà 
promogut pels Estats Units l’any 1990 i seguit per 

-
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sos. L’any 1998 es va incorporar en aquestes inves-

per les patents i va generar unes fortes controvèr-

considera la unitat molecular de l’herència. Una 
vegada indicat el lloc que ocupa en el cromosoma, 
es tracta de descobrir quines funcions té. S’està en 
una etapa inicial però ja han sorgit vàries empre-
ses que estudien la funció dels gens. Estudiant in-
dividualment el genoma poden indicar quins son 

-
quada i quines són les teves condicions heredità-
ries. Una empresa famosa de genodiagnosis és la 
23andMe ( ), la Companyia Go-
ogle va ser un dels socis inversors. Facilitant una 
mostra de saliva i per 200 dòlars t’informen dels 
teus avantpassats i la propensió a determinades 

-
mans com amb altres espècies és un dels estudis 

ORGANITZACIONS A NIVELL MUNDIAL QUE 
VETLLEN PER UNA BONA SALUT

Al llarg del segle XX s’han creat tres organitzaci-
ons intergovernamentals per millorar la salut del 

l’any 2003 es denomina Organització Mundial de 
Sanitat Animal amb seu a Paris. Aquesta agència ha 

han de ser declarades.

( ). Un gran treball de epidemiologia 
i zoonosi és el de Louise Taylor i col·laboradors de 
l’any 2001 del Centre de Medicina Veterinària de la 

-
quen 1415 espècies infeccioses pels humans. 217 

-

He de dir, com a veterinari, que és bastant es-
trany que sent la nostra professió sanitària, no pu-

-
nal de Salut. ( )

L’Organització de les Nacions Unides per l’Agri-
cultura i l’Alimentació (FAO) es va crear l’any 1945, i 
té la seu a Roma. El seu lema és: Ajudar a construir 
un món sense gana. ( )

acrònim en anglès) es va crear l’any 1948, i té la seu 
a Ginebra. Actua com a autoritat coordinadora en 
temes de salut pública internacional. (
int)

L’Organització Mundial de la Salut considera que 

i social i no solament l’absència d’afeccions o ma-
-

pecialitats professionals que intervenen per cuidar 
i protegir la salut són nombroses i les circumstànci-
es socials són determinants.

Si observem el creixement geomètric que ha ex-

els limitats recursos del planeta terra, aquests dos 
-

portància de la paraula: sostenibilitat.

-
tes elles ens informen puntualment de: quina és la 
població humana, naixements i morts diàries i anu-

cada una d’elles, despesa d’energies fòssils i dies 
que falten per a l’esgotament del petroli, gas, carbó 
i urani, el producte brut mundial i per país i moltes 
altres informacions. Com sempre tenim opinions 

-
cobson, 2011) i pessimistes (Duncan, 2007). Hem 

-
tats econòmiques o en un escenari de col·lapse 

la producció agricola-ramadera i la salut humana 
quedarien fortament perjudicades. Esperem que 
l’Homo sapiens sàpiga mantenir l’equilibri neces-

Un món, una salut
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