TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ

bülten
Sayı: 12

Güz 2007

Merhaba,
Artık mevsimlik olarak çıkmakta olan e‐Bülten’imizin bu sayısını alanımızı ilgilendiren kimi akademik
toplantilar hakkındaki izlenimlere ayırdık. İlerleyen sayfalarda Dr. Funda Kadıoğlu’nun Colaroda
Biyoetik Merkezi’ne ilişkin izlenimlerini, Dr. Nüket Ö. Büken’in Cardiff’te gerçekleşen 21. Avrupa Tıp
Felsefesi ve Sağlık Bakımı Konferansı hakkındaki gözlemlerini ve Dr. Yeşim Işıl Ülman’ın İtalya’nın
Figline Valdarno kentinde yapılan Tıp Tarihi ve Rönesans: IV. Ulusal Tıp Tarihi Toplantısı üzerine bir

yazısını bulabilirsiniz.
Bilgi ve katkı için bültenin sonundaki bağlantılara başvurabilirsiniz. Hepimize iyi okumalar!
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 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Gerçekte etiğin biricik
ifade aracı vardır, o da
eylemdir.

Derneğimiz Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2007
Cumartesi günü saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Fuat Aziz Göksel
Toplantı Salonu’nda toplantıya çağrılmasına

Jane Adams
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 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10.
Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi 20‐24 Mayıs 2008
tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek. [II. Duyuru

karar verilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa,
Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2007 Cumartesi
günü saat 14:00’de aynı yerde yapılacaktır.

için Bkz. > www.biyoetik.org.tr]

Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu
 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Deontoloji ve Tıp Tarihi AD.’nın 2007‐2008
seminer
programı
duyuruldu.
[Bkz.
>

 ʺNursing Ethics and Health Care Policy ‐
Bridging Local, National and International
Perspectives 2008ʺ isimli kongre 17‐19 Temmuz
2007’de ABD’de gerçekleştirilecek.
[Bkz.
>

www.biyoetik.org.tr]

http://nursing.yale.edu/Centers/International/EthicsConference]

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji
Anabilim Dalı, 2007‐8 dönemi Konukevi Çevresi
Seminerleri ve Tıbbi Etik Sorun Tartışmaları
etkinliklerini duyurdu. [Bkz. > www.biyoetik.org.tr]

 International Association of Bioethics tarafından
düzenlenen
Dünya
Biyoetik
Kongresiʹnin
dokuzuncusu 3‐8 Eylül 2008 tarihleri arasında
[Bkz.
>
Hırvatistanʹda
yapılacak.
http://www.bioethics2008rijeka.info/]

 Doç. Dr. Nesrin Çobanoğluʹnun yazdığı ʺTıp
Etiğiʺ isimli kitap yayımlandı. [Bkz. >

 17th World Congress On Medical Law, 17‐21
[Bkz. >
Ekimʹde 2008, Çinʹde gerçekleştirilecek.

http://biyoetik.org.tr/turlu/nesrin.htm]

http://www.2008wcml.com/english.asp]

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi Deontoloji
AD 2007‐8 seminer programı duyuruldu. [Bkz. >
www.biyoetik.org.tr]
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 II. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu
[Bkz.
>
konuşma
metinleri
yayımlandı.
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Dr. Funda Kadıoğlu

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp
Tarihi Anabilim Dalı ile Türk Tıp Tarih Kurumu
ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin ortaklaşa
düzenledikleri 2007‐2008 yılı seminer programı
duyuruldu. [Bkz. > www.biyoetik.org.tr]
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Colorado Biyoetik Merkezi’nden İzlenimler

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=19191]

E
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Geçtiğimiz temmuz ve ağustos ayları boyunca,
ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki
Colorado
Üniversitesi
Biyoetik
Merkezi’nin
(University of Colorado at Denver the Center for
Bioethics and Humanities) akademik etkinliklerine
gözlemci olarak katılma olanağı buldum. Merkezde
edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşabilmek
arzusuyla bu yazıyı kaleme alıyorum. Colorado
Biyoetik Merkezi’nin temel görevi, Colorado
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde bulunan
tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, fizik tedavi,
hekim yardımcılığı okullarında lisans düzeyinde
etik eğitimi vermek. Söz konusu okulların etik
eğitimi müfredatı, özellikle meslekler arası olacak
biçimde hazırlanmış. Biyoetik Merkezi’nde üçü

K

 İkinci Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Mesleki Etik Sempozyumu 24‐26 Nisan 2008’de
Konya’da
gerçekleştirilecek.
[Bkz.
>
http://veteriner.selcuk.edu.tr/bolum/deontoloji/sempozyum/d
eneme.html]


III. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi,
Mayıs 2008’de Tokat’ta yapılacak. [Bkz. >
http://cevrehekimligi.gop.edu.tr/]
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felsefe, birisi hukuk
kökenli olmak üzere
toplam
dört
akademisyen
görev
yapıyor.
Lisans dersleri de bu
akademisyenler
tarafından
veriliyor.
Merkezin
direktörü
olan
Dr
Mark
Yarborough araştırma
etiği alanında; Dr Jackie
Glover pediyatrik etik
Resim1: Colorado Biyoetik Merkezi’nin elektronik bülteni
ve etik
konsültanlık
alanlarında, Dr Marilyn Coors genetik ve etik
toplantılarına
katılma şansı elde ettim. IRB
alanında
toplantıları, ikisi yetişkinlere (Panel A ve B), birisi
çalışmalarını yaparken hukukçu olan Dayna
çocuklara (Panel C) ve sonuncusu onkoloji
Matthew ise tıp hukuku alanında çalışmalar
hastalarına (Panel D) ait olmak üzere toplam 4 ayrı
yapıyor. Merkezin her ay yayımlanan bir
kategoride
gerçekleştirilmekte.
Ülkemizdeki
elektronik bülteni bulunuyor (Resim1).
Araştırma Etik Kurullarından oldukça farklı bir
yapılanmaya sahip olan IRB’un toplantılarına
Üniversite bünyesinde üç tür etik kurul yer
katılmak; etik konsültasyon toplantılarının işleyiş
almakta. Bunlardan ilki, ülkemizdeki Araştırma
sürecini yakından incelemek benim için hakikaten
Etik Kurullarına karşılık gelen IRB (Colorado
önemli bir deneyimdi. Etik konsültanlığın kurumsal
Multiple Institutional Review Board); ikincisi
bir kimlik kazanması ve neredeyse rutin medikal
Hastane Etik Kurulu (University of Colorado
uygulamaların bir parçası olması dikkat çekiciydi.
Hospital Ethics Committee); sonuncusu ise
Bir başka dikkat çekici olgu da, hem Hastane Etik
Hastane Etik Kurulu’na bağlı olan Etik Danışma
Kurulu’na hem de Etik Danışma Alt Kurulu’na
Alt Kurulu (The Ethics Consult Subcommittee).
taşınan
vakaların
hemen
tümünde,
hasta
Merkez’de bulunduğum süre içerisinde, Dr Jackie
özerkliğine saygı ile hastaya yarar sağlama
Glover (resim 2) sayesinde her üç kurulun
ilkelerinin karşı karşıya
gelmesiydi.

Ayrıca, acil durumlarda
etik danışma talebinde
bulunan
sağlık
çalışanına/hastaya/hasta
yakınına
kısa
sürede
yardımcı
olabilmek
amacıyla,
Biyoetik
Merkezi çatısı altında
oluşturulan “Etik Danışım
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Birimi” de yıllardır hizmet vermekte. Merkezin
akademisyenleri
birimde
sırayla
“nöbet”
tutuyorlar. Böylece, acil bir medikal müdahale
durumunda bir etik sorunla karşılaşıldığında,
birimdeki “etik danışman” derhal “aile hekimliği”
bölümündeki nöbetçi hekimle işbirliği yaparak
“acil etik sorun”a
“acil çözüm önerisi”
sunabiliyor.
Her alanda olduğu gibi biyoetik alanında da
uluslararası akademik paylaşımların taşıdığı
önemi bir kez de ben vurgulayarak sözlerimi
noktalıyorum.

Resim2: Dr Jackie Glover’ın (sağdan birinci) Neonatoloji
Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatmakta olan bir bebek için
danışmanlık yaptığı bir Etik Danışma Alt Kurulu

Üniversitesinin Psikoloji okulunun çatısı altında
gerçekleştirildi. Konferans programının içinde halk
sağlığı tanımı ile ilgili bir sempozyum; profesyonel
değerler ve halk sağlığı konulu bir de seminer yer
almaktaydı. Ayrıca birisi kök hücre araştırmaları
etiği ile diğeri de felsefi problemler ve sağlık bakım
olanakları, tıp ve spor konulu her biri yarım gün
süren iki çalıştay da düzenlendi. Konferanstaki
diğer konular; “halk sağlığı kavramı, “kişi ve
toplum sağlığı ilişkisi”, “klinik tıp ve halk sağlığı
ilişkisi”, “halk sağlığında kaynak dağılımı”,
“sağlıkta
sosyal
eşitsizlikler”,
“sağlık
davranışlarında kişisel sorumluluk”, “hukukun
halk sağlığında yeri”, “halk sağlığı araştırmalarında
etik konular”, halk sağlığı ve genetik”,
“halk
sağlığı kanunları”, “insan hakları ve yasal kültür”,
“genetik araştırmalar”, “biyobankalar”, “obezite”,
“yaşlanma”, “organ aktarımı”, “yaşamın başlangıcı
ve sonu ile ilgili politikalar”, “halk sağlığı acilleri”…
gibi çeşitlilik gösteren ve çoğunluğu halk sağlığı ve
etiğin kesişme kümelerini oluşturan konulardı.

***

Bir Toplantıdan İzlenimler ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği Sevdası…
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken

Avrupa Tıp Felsefesi ve Sağlık Bakım Derneği
(European Society for Philosophy of Medicine and
Healthcare‐ ESPMH)’nin düzenlediği 21. Avrupa
Tıp Felsefesi ve Sağlık Bakımı Konferansı 15–18
Ağustos 2007 tarihlerinde Cardiff‐ Birleşik
Krallık’da gerçekleştirildi. Bu yıl konferansın ana
konusu “Etik, Felsefe ve Halk Sağlığı” olarak
belirlenmişti.
Doğrusu Londra’nın büyülü atmosferi ve sevgili
dostum Serap’ın konukseverliği ve bana
Londra’yı kendi gözlerinden tanıtma isteğiyle, 10
günlük seyahat inanılmaz keyifli ve dolu dolu
geçti. On güne neler sığdırmadık ki! Tiyatro,
konser, müze, alışveriş, kafeler, şehir gezisi, doğa,
parklar, bisiklet turları, sinema…ve tabii ki
bilimsel etkinlikler(!)

Türkiye de Sağlığa Ulaşma Hakkı ve Bazı
Çıkarımlar konulu serbest bildirimiz (Doç. Dr.
Nüket Örnek Büken, Doç. Dr. Serap Şahinoğlu Kuş,
Doç. Dr. Dilek Arslan) sağlığa ulaşma hakkı
açısından Türkiye’de durum, sağlık istatistiksel
verilerinin Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması ve
değerlendirilmesi, sağlıkta dönüşüm programının
uygulanma süreci ile ilgili tartışmalar, sağlıkta

Konferans, Londra’ya trenle 2 saat uzaklıkta olan
Cardiff kentinin kendisiyle aynı adı taşıyan
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Tıp Tarihi Ve Rönesans:
IV. Uluslararası Tıp Tarihi Toplantısı
(Toskana‐ Floransa
21‐23 Ekim 2007)
İzlenimleri

eşitsizlikler gibi ülkemiz sağlık ortamının temel
sorunlarını içeren bir sunuş oldu.
Yurt dışındaki birçok toplantıda Türkiye’den
katılan
bir
akademisyen
olarak
bana
sorulmasından hep çok rahatsızlık duyduğum
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne neden girmek
istediği
sorusu
bu
sefer
cevaplamaktan
kaçınamayacağım bir şekilde yaptığım konuşma
bağlamında yeniden karşıma çıktı. Sunuşumda
ifade ettiğim, sağlık harcamaları ve sağlık
hizmetleri arzının bir sonucu olarak yorumlanan
ve ʺhayat kalitesiʺ göstergeleri adı altında da
tanımlanan ʺgenel ölüm ve bebek ölüm oranlarıʺ
ile ʺdoğuşta hayatta kalma ümidiʺ göstergelerinin
Türkiyeʹdeki durumunun dünya ve Avrupa Birliği
ortalamasıyla karşılaştırıldığında özellikle gelişmiş
ülkelere göre hayli geri kaldığıydı, ancak bu
konularda ayakları yere basan gelişmelerin de
olduğu yine örnekleriyle sunuldu.

Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman*
Uluslararası Tıp Tarihi Cemiyeti (ISHM, Société
International de l’Histoire de Médecine)’ne bağlı
olarak, tek sayılı senelerde düzenlenen bilimsel tıp
tarihi
toplantılarından
dördüncüsü
(IV.
International Meeting on the History of Medicine)
İtalya’nın Toskana bölgesinde Floransa’ya bağlı
Figline Valdarno’da 21‐23 Ekim 2007 tarihleri
arasında yapıldı. Kentin merkezinde, Roma
surlarına yaslanan tarihi Garibaldi Opera Binası’nda
düzenlenen kongrede, Avrupa, Amerika, Asya
ülkelerinden 100’ün üzerinde akademisyen 117
sözlü ve poster sunu ile katıldılar. Kongreye, İtalya
Tıp Tarihi Cemiyeti, Floransa Üniversitesi, Avrupa
Birliği İtalya temsilciliği, Figline Valdarno
Belediyesi, Kızılhaç ve diğer sivil kurumlar bilimsel
ve finansal destek vermişlerdi. Kongre başkanlığını
İtalya ISHM temsilcisi Dr. Paolo Vanni ile
Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Massimo Pandolfi
yürüttüler. İtalyan Tıp Tarihi Cemiyeti ulusal
kongresi de bu uluslararası toplantının ardından
Siena’da devam etti.

Sunuş sonrası konunun tıp felsefesi ve sağlık
bakım etiği temelinden uzaklaştırılarak politik bir
örgüyle “madem sağlık verileriniz bunlar, bu
verilerle Avrupa Birliğine girmeyi ne cüretle
istersiniz?” anlamını da örtük de olsa taşıyan bir
şekilde yeniden karşıma çıkması beni hem üzdü
hem de isyan noktasına getirdi. Avrupa Birliği’ne
giremeyişimizin sözde nedenleri arasına ‐
Türkiye’de insan hakları ihlalleri, azınlık hakları ‐
kürt sorunu‐, Müslüman bir ülke olmamız, hızlı
nüfus artışı…‐ öyle görülüyor ki şimdi bir de
sağlık istatistiklerimizdeki olumsuzluklar eklendi.

Kongrenin ana teması felsefe, anatomi ve insan
metabolizması açısından HAVA olduğu için
bildirilerin çoğu farklı açılardan bu temayı
işliyordu. Cemiyetin Başkanı Yunanlı tıp tarihçisi
Prof. A. Diamandopoulos, “Tıp ve Hava” konulu
açış konuşmasında, hava yoluyla bulaşan
hastalıkları, antik uygarlıklardan itibaren ele alarak,
I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin kimyasal silah
kullanımını, dönemin başbakanı W. Churchill’in
bunu meşrulaştırıcı söyleminden örneklerle anlattı.

Görülüyor ki son yıllarda Avrupa Birliği
sevdasıyla yaşananlar/yaşatılanlar, hükümet ve
devlet politikalarını olmasa da birçoğumuzun
kişisel tercihlerini hayli değiştirmeye başladı. Sahi
bu soru karşısında sizler ne tür cevaplar
veriyorsunuz?

***

*

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp
Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
E-posta: yesimul@yahoo.com
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İtalyan hekim Dr. Carlo Forlanini (1847‐1918)’nin
tüberküloz tedavisinde bir dönem kullanılan yapay
pnömotoraks icadını anlatırken, bu uygulamanın
günümüzde Rusya’da tekrar canlandığına ilişkin
birkaç örnek verdi. Dr. Andrea Conti’nin hava
yoluyla taşınan hastalıkların kontrolünde izolasyon
ve karantina tedbirlerinin tarihi dönüm noktalarını
inceleyen bildirisi ilgi uyandırdı ve en iyi sözlü
bildiri seçildi. En iyi poster bildiri ödülü ise
Türkiye’Yeşim Işıl Ülman ile Dr. Can Ülman’ın
‘Türkiye’de 19‐20 yüzyıllarda Tüberküloz ile
mücadeleyi’ ele alan çalışmasına verildi. Jüri üyeleri
değerlendirmede
çalışmalarda
işlenen
fikri
incelediklerini ifade ettiler. Yeşim Işıl Ülman’ın tıp
tarihi perspektifinden İtalyan – Türk ilişkilerini
irdeleyen ve Dr. Vuccino (1829‐1893) örneğinde
bizde modern kadın doğum hekimliği ve ebeliğin
gelişimini ele alan sözlü bildirisi, dinleyiciler
tarafından bir panel konusu hak edecek derecede
kapsamlı olarak değerlendirildi. Meksikalı tıp
tarihçileri Prof. Carlos de Viesca ve Dr. Mariablanca

Floransa Üniversitesi’nden tıp tarihçisi Prof.
Donatella Lippi sağlık hizmetlerinin hava yoluyla
ulaştırılması çabasının tarihini anlattı. Fransız Tıp
Tarihi Derneği eski başkanı Prof. Danièlle
Gourevitch Fransız Tıp Tarihi Cemiyeti dergisinde
İtalya ve İtalyanlar konulu aydınlatıcı bir bildiri
sundu. İngiliz Tıp Tarihi Cemiyeti başkanı Dr.
David Wright’ın çarpıcı belgelerle ile işlediği
sunumu, arı, yarasa ve sivrisinek gibi uçan
canlıların insanlara bulaştırdıkları hastalıkları
inceliyordu.
Roma
Üniversitesi’nden
Prof.
Cataldi’nin tıp tarihinde animasyon, ruhun bedene
soluk vererek can katması metaforu üzerine
incelikli bildirisi, tartışma bölümünde tıp etiğinin
temel sorunsallarından biri olan yaşamın
başlangıcı ve etik sorunlar tartışmasına dönüşerek
yapıcı bir çizgi izledi. Dr. Ponte’nin 18‐19
yüzyıllarda Habsburg İmparatorluğu’nda salgın
hastalıklar ve hava yoluyla kontaminasyona karşı
alınan tedbirlere dair bildirisi de bilgi vericiydi.
Montevarchi Hastanesi’nden Dr. F. de Tomassi
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özellikle Caravaggio,
Rembrandt, Brueghel gibi
sanatçıların resimde kullandıkları ifade yetkinliği ve
gerçekçilik temelinde tıp ve sanat etkileşimini
anlatan konferansı tüm katılımcıların, ulusal ve
yerel basının rağbet ettiği bir konuşma oldu.
Kızılhaç ile ilgili sözlü ve poster bildiri sahipleri
Türk Kızılay’ının etkinlikleri hakkında az çok bilgi
sahibiydiler. Kızılay’ın faaliyetlerinin de bildiriler
arasında yer alması konuya zenginlik katıcı etki
yaratabilirdi.

de Viesca’nın uyguladıkları tıp tarihi eğitimi
metodu ve bu sistemde teknolojik multimedia
kullanımının işlevini anlatan bildirileri en çok
alkış alan sunulardandı. Portekizli genç tıp
tarihçisi Madelena
E. Pina,

Evrensel sanat ve mimari dehasının ulaştığı
zirvelerden biri kabul edilen Rönesans’ın beşiği
Floransa’nın
görkemi
toplantıya
damgasını
vurmuştu. Kongre programında yer alan Floransa
gezisi katılımcılara Erken ve İleri dönem Rönesans
resim, heykel ve mimari eserleri hakkında bilgi
edinme fırsatı sağladı. Şehre hakim ve Rönesans
mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan
kubbesi, dış mekanda olağanüstü renkli mermer
işlemeleri ve kubbe içinde zengin freskleriyle ünlü

Lizbon
Universitesi
Tıp
Fakültesi
(Faculdade de Ciências Médicas
de Lisboa) salonlarındaki tarihi
mavi çinilerdeki tıbbi figürler ve
uygulamaları konu alan sözlü
bildirisi takdir topladı ve sözlü
sunu ikinciliği ödülü aldı.
Ayrıca
kardiyoloji
tarihi,
nörolojik ve psikiyatrik bilimler
tarihi, tıp teknolojisi tarihi,
Rönesans ve İtalyan Barok
döneminde yazılmış tıbbi eserler, Kızılhaç ve
askeri hekimlik tarihi konuları da seçilen ana
temalar arasındaydı. Kardiyoloji tarihi konulu
uydu konferans toplantı başkanı Kardiyolog Dr.
M. Pandolfi tarafından yönetildi. İtalya’nın ünlü
estet ve eleştirmenlerinden biri olan Dr. Vittorio
Sgarbi tarafından verilen,

Basilica di Santa Maria del Fiore’nin (Duomo)
etrafında yer alan geniş meydanlar, saraylar,
katedraller, müzeler ile adeta üstün bir bilim ve
sanat okulu atmosferi kente gelenleri karşılıyordu.
Erken Roma döneminden beri yerleşim merkezi
olan Floransa’da 300 yıl süren Medici ailesi nüfuzu,
bilim ve sanat koruyuculuğu, kente üstün sanat

7

8

Veba salgını, dinde Reformasyon, Galileio ve
Kopernik’in gün merkezli sistemi ortaya koyan
astronomik çalışmaları ve daha pek çok etken
Ortaçağ skolastik anlayışının ve katı dini
tutuculuğun etkisini ortadan kaldırarak, dış
dünyayı ve doğayı açıklamada insan düşüncesini
özgürleştirici etki yapmış ve Floransa tüm bu
dönüşümü sahip olduğu yapıtlarla cisimleştirerek,
bilimde ve sanatta yeniden doğuşun öncülüğünü
yapmıştır. Toskana’daki bu tıp tarihi toplantısı
katılımcıları için gerçek bir yaşam ve eğitim
tecrübesi oldu.

eserleri
kazandırmıştı.
14‐16.
yüzyıllarda
birbirlerini etkileyerek, öğrendiklerini daha
mükemmelleştirerek sonraki kuşaklara taşıyan
Giotto (1267‐1337), Dante (1265‐1314), Petrarca
(1304‐1374), Boccacio (1313‐1375), Brunellesci
(1377‐1446), Donatello (1386‐1466), della Francesca
(1412‐1492), Verrocchio (1435‐1488), Botticelli
(1445‐1510), Ghirlandaio (1449‐1494), Leonardo da
Vinci (1452‐1519), Michaelangelo (1475‐1564),
Raphael (1483‐1520), Vasari (1511‐1574), Galileo
Galilei (1564‐1642), vd. bu şehirde yaşamış,
yetişmiş, insan uygarlığına damgasını vuran
eserler vermişlerdi. Dünya çapında ünlü
müzelerden ikisi Uffizi ve Galleria dell’Academia
bu sanat eserlerini görmek ve bilgi edinmek için
gelenlerin önünde oluşturduğu uzun kuyruklarla
ilk bakışta dikkat çekiyordu. Ünlü Duomo’nun
kuzey
cephesinde
tıbbi
konulu
freskler,
Floransa’nin koruyucu azizleri Cosmos ve
Damian’ın tabloları, Salerno’lu kadın hekim
Trotula’nin temsili resimleri, Leonardo’nun insan
anatomisini adeta canlandıran yetkin tasvirleri tıp
tarihi
açısından
ilgi
çeken
yapıtlardı.
Michelangelo’nun Piazza della Signoria’da
kopyası, Accademia’da orjinali bulunan David
heykeli ise tıbbın, yaşamın ve sanatın iç içe geçtiği,
insan
bedeninin
kusursuz
tasviri
olarak
yükseliyordu. Kuruluşu Ortaçağ’a uzanan bir
külliyenin parçası olarak, sadece yetim çocuklara
kucak açan bir bakımevi, hastane ve okul olarak
1427’de yapılan Ospetale degli Innocenti başlı
başına incelemeye değer bir tıp kurumu olarak
öne çıkıyordu.
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