
1 

 

Sejarah Kedokteran 

  Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang 

penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu 

kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia 

dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan 

pengobatan pada penyakit dan cedera
1
. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang 

sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari 

pengetahuan tersebut. 

  Praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran dan 

kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. 

Berdasarkan sejarah, hanya dokterlah yang dianggap mempraktekkan ilmu 

kedokteran secara harafiah, dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan 

kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari 

sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberikan wewenang untuk 

menerapkan ilmu kedokteran
2
. Di berbagai negara dan wilayah hukum, 

terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktekkan ilmu 

kedokteran atau bidang kesehatan terkait. 

  Sistem kedokteran dan praktek perawatan kesehatan telah berkembang 

dalam berbagai masyarakat manusia sedikitnya sejak awal sejarah tercatatnya 

manusia. Sistem-sistem ini telah berkembang dalam berbagai cara dan 

berbagai budaya serta daerah yang berbeda. Yang dimaksud dengan ilmu 
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kedokteran modern pada umumnya adalah tradisi kedokteran yang 

berkembang di dunia Barat sejak awal zaman modern
3
. Berbagai tindakan 

pengobatan dan kesehatan tradisional masih dipraktekkan di seluruh dunia, 

dimana sebagian besar dianggap terpisah dan berbeda dari kedokteran Barat. 

Sistem ilmu kedokteran yang paling berkembang selain sistem Barat adalah 

tradisi Ayurveda dari India dan pengobatan tradisional Tionghoa. Berbagai 

tradisi perawatan kesehatan non konvensional juga dikembangkan di dunia 

Barat yang berbeda dari ilmu kedokteran pada umumnya. Di berbagai tempat, 

sistem kedokteran Barat seringkali dipraktekkan bersama-sama dengan sistem 

kedokteran tradisional setempat atau sistem kedokteran lainnya, meskipun juga 

dianggap saling bersaing atau bahkan bertentangan
4
. 

  Ilmu kedokteran yang dipraktekkan pada masa kini berkembang pada 

akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris dan Perancis. Ilmu kedokteran 

modern, kedokteran "ilmiah" (di mana semua hasil-hasilnya telah 

diujicobakan) menggantikan tradisi awal kedokteran Barat, herbalisme, 

humorlasime Yunani dan semua teori pra-modern. Pusat perkembangan ilmu 

kedokteran berganti ke Britania Raya dan Amerika Serikat pada awal tahun 

1900-an. Kedokteran berdasarkan bukti adalah tindakan yang kini dilakukan 

untuk memberikan cara kerja yang efektif dan menggunakan metode ilmiah 

serta informasi sains global yang modern
5
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