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ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΧΧΙΙΟΟΥΥ  

 

 

Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της…………………………………………. 

που επισκέφθηκε το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου στις………………..του 201… 

Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο σχεδιάστηκε για να σε βοηθήσει να γνωρίσεις 

καλύτερα μερικά από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην έκθεση του 

Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου και να μάθεις καινούργια πράγματα για 

την ιστορία των ιδρυμάτων στο νησί σου. 
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Στα πρώτα βήματα σου στο μουσείο θα διαβάσεις πληροφορίες για 

τα μεγάλα ιδρύματα της Χίου, για το Νοσοκομείο, το παλιό 

Μαιευτήριο, το Ορφανοτροφείο και το Λωβοκομείο,  

          σε τι χρησίμευε άραγε το καθένα;  

          ποιο είναι το παλιότερο και γιατί δεν υπάρχουν όλα μέχρι τις 

μέρες μας; 

 

Συζήτησέ το με τα άλλα παιδιά και για να διευκολυνθείς κράτησε 

μερικές σημειώσεις εδώ, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 

Αφού συζητήσετε με τους συμμαθητές σου για τα ιδρύματα, 

χωριστείτε σε δύο ομάδες και πηγαίνετε στα αντικείμενα του 

Λωβοκομείου,  

διαβάστε δυνατά τα κείμενα στα καρτελάκια,  

σε τι χρησιμεύει το καθένα; 

ποιο σας εντυπωσιάζει; 

ποιό σας προβλημάτισε και γιατί; 
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Μετά το ΛΛωωββοοκκοομμεείίοο ας περιηγηθούμε στα αντικείμενα από το 

παλιό ΜΜααιιεευυττήήρριιοο,  

διαβάστε δυνατά τα κείμενα στα καρτελάκια,  

σε τι χρησιμεύει το καθένα; 

ποιο σας εντυπωσιάζει; 

ποιό δεν σας άρεσε και γιατί; 

 

 

Εδώ, θα δείς δυο πολύ παλιές και σπάνιες ιατρικές συσκευές. 

Η πρώτη είναι μια πολύ παλιά θερμοκοιτίδα, από τις πρώτες 

θερμοκοιτίδες που ήρθαν στο νησί και από τις παλαιότερες στην 

χώρα μας.  

Χρονολογείται στη δεκαετία του 1950. 

Παρατήρησε την και σημείωσε τα  

υλικά της, τα μέρη της, αλήθεια γιατί έχει επιγραφή επάνω της; τι 

σημαίνει αυτό; 

Η δεύτερη είναι μια συσκευή φωτοθεραπείας 

για την αντιμετώπιση του Ίκτερου στα 

νεογέννητα, της περιόδου 1960 – 1970. 

Παρατήρησε την και σημείωσε το υλικό από το 

οποίο φτιάχτηκε, συζητείστε με τους 

συμμαθητές σου γιατί χρειαζόταν αυτή η συσκευή και πώς 

λειτουργούσε! 
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Αφού αφήσεις την συλλογή  του  

ΜΜααιιεευυττηηρρίίοουυ, θα δείς πολλά 

φαρμακευτικά σκευάσματα στις 

προθήκες, αυτά ανήκουν στην 

««ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή»»..  

  

Εδώ, υπάρχουν πολλά φαρμακευτικά 

σκευάσματα από φαρμακεία της Χίου και από 

μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες του 

εξωτερικού. Θα δείς μικρά φιαλίδια και μεγάλες 

φιάλες διάφανες και με χρώμα, αλλά και πολλά 

φάρμακα μέσα στα χάρτινα κουτιά τους.  

Γιατί άραγε είναι διαφορετικά;  

Ποια είναι παλιότερα και πως φτιάχνονταν άραγε τα φάρμακα; 

 

Σε αυτή την ενότητα θα 

συναντήσεις φαρμακοδοχεία, ένα 

γυάλινο βαμβακοδοχείο και δύο 

ιγδία, των αρχών του 20ου αιώνα. 

Σημείωσε το υλικό και τον 

σχεδιασμό τους και 

βρές τις αντίστοιχες 

σημερινές 

συσκευασίες για τα 

δύο πρώτα, έπειτα 

συζητείστε την 

χρησιμότητα των ιγδίων σε ένα φαρμακείο, άραγε 

έχουν και σήμερα την ίδια χρησιμότητα; και γιατί; 
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Στην ενότητα ««ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑννττωωννίίοουυ»» θα 

παρατηρήσεις πολλές και παλιές ιατρικές 

συσκευές με τα ξύλινα κουτιά τους, θα δείς 

ομάδες από χειρουργικά και γυναικολογικά 

εργαλεία, αλλά και πολλές σύριγγες! 

 

Σημείωσε αυτά που σε εντυπωσιάζουν και 

πές μας γιατί; 

Σύγκρινε το υλικό κατασκευής τους με τα 

σημερινά αντίστοιχα αντικείμενα. Είναι τα ίδια; Σε τι διαφέρουν; 

Γιατί; 

Θα δείς παλιές 

κασετίνες με 

κυστεοσκόπια, 

συσκευή για 

καυτηριασμούς, 

αλλά και ένα 

θήλαστρο 

(Μπιμπερό), όλα της δεκαετίας του 1920! 

 

Κατά την περιήγηση σου, τι είναι αυτό που σε 

εντυπωσιάζει περισσότερο;Σύγκρινε την 

τεχνολογία της εποχής του 1920 με την 

σημερινή. Τι έχει αλλάξει και που το 

εντοπίζεις αυτό; 
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Αμέσως μετά θα περιηγηθείς στην 

««ΣΣυυλλλλοογγήή  ΒΒοολλάάκκηη»».. Η συλλογή 

περιλαμβάνει αντικείμενα της 

δεκαετίας του 1950 από την παλιά 

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική 

Μιχαήλ Βολάκη.  

Περιλαμβάνει κυρίως εργαλεία για την εξέταση των αυτιών, της 

μύτης και της στοματικής κοιλότητας κ.α. 

Εδώ, θα………… εντυπωσιαστείς από τον 

παλιό μεταλλικό κλίβανο και θα………… 

γνωρίσεις τον χειροκίνητο πρόδρομο του 

σημερινού ηλεκτρονικού πιεσόμετρου! 

 

 

 

 

 

 

Ο παλιός μετατροπέας της 

τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος 

δεν θα πρέπει να σε 

παραξενέψει…… η τάση του 

ηλεκτρικού ρεύματος δεν ήταν 

πάντοτε 220 volt!! 
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Μετά την περιήγηση στις υπόλοιπες συλλογές έλα τώρα 

να δούμε καινούργια και σπάνια αντικείμενα!!!! 

Θα τα βρούμε στην ««ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή»» του μουσείου.  

Εδώ περιλαμβάνονται διάφορα μεμονωμένα αντικείμενα 

και συλλογές ιατρικών εργαλείων και συσκευών.  

Θα δούμε οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά εργαλεία από το α’ μισό 

του 20ου αιώνα, αλλά θα σταθούμε περισσότερο στον ποδοκίνητο 

οδοντιατρικό τροχό, τους συρμάτινους νάρθηκες και τις παλιές 

βεντούζες! 

 

Ο ποδοκίνητος τροχός χρησίμευε ως…………………… 

συσκευή σε εποχές που δεν υπήρχε η δυνατότητα 

παροχής……………………………...... 

 

Οι συρμάτινοι νάρθηκες 

χρησιμοποιούνταν πρίν την 

εξεύρεση των συνθετικών 

υλικών για την συγκράτηση των 

μελών του ………………………..σε 

ακινησία μετά από………………. 

στα οστά. 

 

 

Οι ………………χρησιμοποιούνταν από την 

αρχαιότητα ως θεραπευτική πρακτική 

για το ………………………….  
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Τώρα που ολοκλήρωσες την επίσκεψη σου στο μουσείο θυμήσου 

ότι είδες αντικείμενα που χρονολογούνται από……………………μέχρι 

και τις δεκαετίες του ……………και 1970. 

Έμαθες χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία των μεγάλων 

ιατρικών ιδρυμάτων της Χίου, για το…………………………….., το 

Μαιευτήριο, το…………………………………και το Ορφανοτροφείο. 

Παρατήρησες ιατρικά εργαλεία που δεν είχε ξαναδεί, 

οδοντιατρικά,……………………….και οφθαλμολογικά και είδες πολλές 

ιατρικές …………………….της δεκαετίας του 1920. 

Μην ξεχνάς ακόμη να σημειώσεις τα αντικείμενα που σε 

εντυπωσίασαν, 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείς το μουσείο θα είσαι εσύ 

εκείνος που θα ξεναγήσεις τους φίλους και την οικογένεια σου! 

Σε περιμένουμε!! 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα – επιμέλεια: Φαφαλιός Μάρκος 

 


