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A klinikaigondolkozasr61
A kozelmultban erdekes es elgondolkoztttto iras jelent meg a Va16sagban a klinikai gondolkodasrol, Vekerdi Laszlo tollab61. A szerzo fejtegetese a felbehagy6tt mondat erejevel kesztet a tema
tovabbgondolasara.
Nem mintha a tanulmany lenne befejezetlen s keltene hianyerzetet; celkituzesenek a szerzo maradektalanul
eleget tett: az orvosi gondolkozas tortenelmi fejlodeserol, az
egeszseg-betegseg
szemlelet valtozasairol nyujtott attekintese az adatok es a felvillantott peldak
tiikreben meggyozo es szemleletes kepet nyujt a medieinanak raeionalis tudomannya szervezodesero1. A klinikai gondolkozas jelene es jovoje az; ami nyitott kerdes marad, s amit az emlitett tanulmany akarva-akaratlan
provokal is. Erzekeltetesere eleg talan felidezniink a szerzo zar6gondolatat, amelyben azt irja: H'" a klinikai gondolkozas, melya k6rbonetani,fizikalis
diagnosztikai es
regulaeioelmeleti m6dszerek es szemlelet otvozodesevel tObM-kevesbe hatasos praktikakbol racionalis tudomannya valtoztatta a medieinat, va16szinweg el is erkezett hataraihoz. Persze tovabbra
is It kutatas es a gy6gyitas nelkiilozhetetlen eszkoze marad, de napjaink nyomasztO, nagy orvosi
es egeszsegiigyi problemainak
megoldasara nyilvanvaloan
mas, uj m6dszerekre s szemleleti
keretre is sziikseg van."
Az idezetben megfogalmazott meglepo gondolat - fiiggetleniil attOl, egyetertiink vale vitgy
sem - olyan kerdesek vegiggondolasara kesztet, amelyek kozvetleniil erintik a klinikai gondolkodaB egesz

problematikajat.
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segiigyi problemak halaszthatatlanul
sziiksegesse teszik a klinikai gondolkodas hianyossagainak
feliilvizsgalatat, nehany gondolattal kapcso16dnek a problemakorhoz.
Az orvostudomany
a tudomanyok hagyomanyos rendszereben az emberrel kozvetleniil foglalkozo tudomanyok korebe tartozik. Miivelese, feladatkore egyertelmii: az ember betegsegeinek
gy6gyitasa. Maga a klinikai gondolkodas eszerint az ember eletet atszovo egeszseg-betegseg
kerdeskorben va16 gyors es eredmenyes tajekoz6das. Ez a tajekozodas a klinikus szamara nem
konnyii feladat; a betegsegek univerzumaban
nines egy mindenkor eredmenyesen hasznalhat6
iranytii. Mindig az adott ismereteink jelenthetnek esak tampontokat,
s ismereteinkkellehatarolt
szemleletiink keret,et a betegsegek univerzumanak.
A meglevo szemleleti kereten beliil felhalmozott es rendszerezett ismereteinkkel feltarhatjuk szamos betegseg termeszetet, ezeket eredmenyesell gyogyithatjuk,
am tanaestalanok
maradunk nehany korabban ismert es egyre tObb uj betegseggel szemben. A megtorpanasokat
rendszerint jelentOs felismeresekkel kivaltott uj szemleletbeli forradalmak kovetik, amelyek lehetove teszik szamos tovabbi betegseg termeszetenek megerteset, es egyuttal uj betegsegek elkiiloniteset. A klinikai gondolkodas tehat tortenelmileg valtoz6: ismereteiben boviilo. szemleleteben tagulo folyamat.
A klinikai gondolkozas tortenelme folyaman kideriilt, hogy ItZ egeszseg-betegseg
kerdeskorben jelentosen esak akkor lehetett elorehaladni, ha magar61 az emberrol, az ember termeszeterol boviiltek ismereteink. Ez a feltetel tamasztotta
azt az igenyt,hogy
mindenekelott az ember
szervezetenek, az emberi balsa vilag fiziologiajanak osszefiiggeseit es torvenyszerUse-geit,kellett
feltarni. Ezen az uton jarva a jelentos felismeresek, amelyek alapvetOen uj szempontokkal gazdagitottak ismereteinket az emberrol mint miikodesegysegrol es testi-szervezeti 'felepiteserol, merfoldkoveket jelentettek az orvostudomanyban.
Megtorpanas akkor kovetkezett 'be, amikor az
ttdott emberkepre alapoz6 klinikai szemlelet bizonyos betegsegek megertesehez hianyosnak,
elegtelennek bizonyult. Az ilyen megtorpanasok vezettek arra, hogy tovabb melyitsiik az ember
termeszetevel kapesolatos ismereteinket. fgy peldaul a test-szervezet anat6miai felepitese es funkeionalis megismerese mellett figyelembe kellett venni az ember psziehikumat
is. Morfo16giaifizio16giai-psziehol6giai egysegeben es osszefiiggeseiben kell vizsgalnunk az embert ahhoz, hogy
bizonyos betegsegeit megertsiik, s ezeket eredmenyesen gy6gyithassuk.
Ezzel azonban meg tavolrol sem jutottunk el az ember termeszetenek teljes megismereseig.
Kideriilt, hogy ezt az immar szemelyiseggel rendelkezo embert nem lehet kiszakitani kornyezetebol, amelyben e1. Egeszsege-betegsege
nem kismertekben a kornyezeti koriilmenyek fiiggvenye.
A fizikai es biologiai kornyezet szamos betegsegkepzo faktort rejt magaban, annak ellenere, hogy
az ember mar emberive tett vilagban, emberive tett termeszeti kornyezetben 131.De ez az emberive
tett kornyezet az egeszseg-betegseg
szemszogebol rendkiviil problematikus. A vadonb61, sziizfOldbol nott yarDS egyreszt vitathatatlanul
emberive formalt kornyezet, masreszt azonban, mint
ismeretes, nem egeszsegiigyi szempontok sziiltek a metropolisokat. Mennyiben nyomja ra Mlyeget egeszsegiinkre-betegsegiinkre
a sziik, zart helyisegekben elt ISlet, a mozgastereben, mozgaslehetOsegeben korlatozott elet, az egeszsegtelen levegovel fojtogatott elet stb. ?
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Az ember azonban nemcsak termeszeti, de tarsadalmi kornye?.etben is 131.Sot termeszeti
kornyezetet is alapvetOen ta.rsadalmi kornyezete hatarozza meg. Az ember termeszete, Igy egeszsege-betegaege
is elvala.szthatatlan
tarsadalmi kornyezetetlSl, tarsadalmanak
termeszetetOl. MI\
mar nyilvanval6, bogy a viharos tarsadalmi valtoz8.s0k nyoman tamadt tij eletm6d
az urbani.
z8.ci6, a csah\d atalakul8.sa, szemelyi kapcsolatok megvaltoza.sa stb.
konfliktusaival, fesziilt.
segeivel kihat az egeszsegilnkre.
A korszerii klinikai gondolkoza.snak tehat abb61 kell kiindulnia, bogy az ember es kornyezete
termeszeti es tarsadalmi kornyezete
funkcionalis egyseg,"s egymtl.stcSl elvala.szthatatlan.
Az uj klinikai gondolkodtl.sm6d a hagyomanyos orvoatudomanyi szemleleti keret fels.dase.val
ervenyesillhet. Az ember egeszsegtigyi problemainak
maradekt.s.ls.n megertesehez a kuts.t6nak
tajekozottnak
kelllennie mindazokban a tudomanyokban
is, amelyek kapcsolatban vannak az
ember es k5rnyezete viszonyanak, mibenleMnek, tortenetenek vizsgalataval. Az eredmenyes betegsegfeltartl.s es gy6gylttl.s a klinikust61 egy egesz BOTtermeszet- es tarsadalomtudomanyban
val6
jart.s.ss8.got k5vetett.
Ilyen ertelemben egyet kell erteniink Vekerdi Ltl.szl6val: a medicina elerkezett lehetOsegeinek
hatarahoz. Tovabbi eredmenyes miivelese csak mtl.s tudomanyok bevone.saval, vagyis a szigoruan
vett orvostudomanyi
keret feladasaval lehetseges.
A tudomanyok integralasanak egyik legnagyobb s legnyomaszt6bb kenyszere eppen azoknak
az egeszsegiigyi problemaknak
a termeszete, amelyekkel szemben az orvostudomany
egyediil
tehetetleniil all hagyomanyos fegyverzetevel ea m6dszereivel. Az orvostudomanynak
a termeszetes tarsadalomtudomanyok
szamos eredmenyet kell integrB.lnia, illetve valamennyi tudomanynak
I\fele kell t5rekednie, bogy az egyes tudomanyagak
koz5tti szakadek mielObb eltiinjon, es I'lj,
egyseges ember- es vilagkep, szemleleti keret alakuljon ki. Hiszen mindeD tudomany ertelme es
vegso celjl\, akar az ember belso vilagara, akar az emberen kiviili objektiv vilagra, akar e ket vilag
osszefiiggeseinek vizsgalatara iranyul elsodlegesen, bogy az ember kedvewbb koriilmenyeinek,
egeszsegesebb eletfelteteleinek, boldogabb es teljesebb eletenek megteremteset szolgalja.
Mit sam erne azonban, ha csak a tudomanyok kozOtti szemleletbeli szakadekot hidalnank at,
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nyelnek. Nemcsak az egeszsegiigyi problemak elmeleti ti~ztazasahoz, de a konkmt gy6gyitas es
megelozes megszervezesehez is be kell vonni mtl.s tudomanyokat.
Mivel pedig ez halaszthatatlan
gyakorlati kovetelmeny, az elsolepesek mar meg is tortentek. Egyes betegaegek termeszetenek feltara.sa, mtl.sreszt maga a gy6gyittl.s igenye, sziikseglete tette sziiksegesse napjainkra a szociol6gia
es a pszicho16gia bevona.sat a klinikumba. E tudomanyok segitsegevel bizonyitotta valt egyes
betegsegcsoportok es bizonyos tarsadalmi faktorok kozOtti korrelaci6.
A kolerat, pestist, tifuszt, himlot, malariat, difteriat, jarvanyos gyermekbenulast, tuberkulozist, skarlatinat. es szamos ma.s betegseget sikeriilt megfekezni s szinte teljesen megsziintetni a
civilizalt tarsadalmakban.
Ma uj jarvany sopor: daganatok, errendszeri betegaegek, feMlybetegsegek; neurozis, depressziok, ongyilkossag, narkomania, elmebetegaegek stb. Mintha a "betegaeg"
csak tij kontOsbe btijt voIna.
Mi a "betegseg"? Mik ezek a betegsegek? Miert van egyre tObb beloliik ? Elegseges-e megfekezesiikhoz az orvostudomany,
vagy bizonyos mertekig az egesz tarsadalmat
mozgosit,ani ken?
Ismereteink szerint a ma jarvanykent terjeda betegsegek nagy msze elvalaszthatatlan
kornyezeti koriilmenyeinktOl: eletfelteteleinktol,
eletm6dunktcSl, kozOssegi eletiinktOl (illetve ennek
hianyossagait61) , tarsas viszonyainkt61, szemelyi kapcsolatainkt61stb.;
vagyis voltaMppen maguk
a tarsadalmi viszonyok tehetOk felelosse, amelyek patogen faktoraivalszemben
az orvostudoII}any
egyediil tehetetlen. Mint ahogy tehetetlen mas, olyan jellegii egeszsegiigyi problemakkal szemben
is, mint azehhalal, a tUltaplalkoza.s. Ugytiinik, elengedhetetleniilsziikseges,
bogy az egeszsegiigy
a jovoben mas tudomanyok elidegenithetetlen iigyeve is vB.ljek: ossztarsadalmi gondda-feladatta.
Kiilonosen nyilvanval6 ez, ha kozelebbrol es melyebben vizsgB.ljuk meg az uj "nepbe~gaegek"
ezt megelOwen - sziikseges lehet talan magat a betegaeg fogalmat, mibentermeszetet. De
letet is valamiMppen koriilhataroInunk,
megfoghat6va ~enniink.
Akar a betegseg, akar az egeszseg fogalmanak elemzeseb61 indulunk ki, ugyanRrra a kovetkeztetesre jutunk. Az elet maga: dinamikua viazony: az egeszseg-betegseg
fogalmak pedig az
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allapotara utalnak. Ilyen ertelemben egeszsegrol beszelhetiink, ha ezt a viszonyt oly'an egyenstilyi
allapot jellemzi, amely lehetOve teszi a testi es szellemi fejl6dest, a kornyezetformal6,
aktiv tevekenyseget, s forditva, betegsegr61 altalaban akkor beszeliink, ha mindennapi eletiinkben olyan
valtozas kovetkezik be, amely megnehezlti tovabbi eletviteliinket,
akadalyozza munkankat, ai
emberekkel val6 erintkezesiinket,
es ez veszelyezteti egeszsegiinket, fennmaradtl.sunkat.
A kornyezet es az ember viazonya all tehat az egeszseg- betegaeg MrdeskOr, tengely6ben. A
szociol6giaval es pszichol6giaval felvertezett orvostudomany,
mint ahogy erre mar utaltunk,
7 VALOSAG 1975/3

.

.~

98

HOm

8ANDOlt:

A KLlNIKAI

OONDOLKOZA8ROJ.

uz egyes betegsegtipusok es bizonyos tarsadalmi faktorok kozOtti osszeftigg6st bizonyitva latja;
ilyenforman a tarsadalmi folyamatok valtozasaval bizonyos fokig elore is tudjuk jelezni egyes
betegsegek varhat6 elOfordulB.si gyakorisagat, maga a kerdeses betegseg azonban lenyeget tekintve
pusztan e korrela.ci6 felismerese B.ltal- meg ismeretlen marad sze.munkra.
Miert jar betegseggelaz urbanizaoi6, a felfokozott eletritmus, a tarsas kapc8o1atok beszukiiIeee, a csal8.d atalakulB.sa stb. ! Miert es mi m6don betegsegkivB.lt6 folyamatok ezek vagy mas tarsadalmi valtozasok! A korszeru klinikai gondolkodasnak az embert es kornyezetet funkoionalis
szempontb61 egysegkent kell szemlelnie. Azonban ennek az egysegnek a mibenletet, vagyis az
ember es kornyezete viszonyanak lenyegi sajatossagait meg melyebben meg kell vizsgalnunk.
Az ember taniadalmi, kozOssegi leny. Unye es lenyege elvalaszthatatlan
kozOssegi voltat61.
Emberi lenyegiinkbol fakad6an tehat a tarsadalmi kornyezetiinkben; azaz emberi viszonyainkban
beallt va.ltozas benniink is, szemelyisegiinkben is valtozashoz fog vezetni. Csak az ember es tarsadalmi kornyezete osszefiiggeseinek, lenyegi azonossaganak ismereteben gondolhatunk egyaltalan
arra, hogy vilagunk valtozasaval megertsiik az emberben lezaj16 valtozasokat is. Es e valtozasok
kozw nem egy mint egeszsegiigyi problem a jelentkezik. Az ember sze.mara nem kozOmbos vilaga
valtoza.sa.nak iranya. Kerdeses peldaul, hogy oivilizalt tarsadalmainkban
az anyagi-tarsadalmi
kapcsolatok korenek az arutermeles megva16sitotta korlatlan kisoolesedese, a vila.g targyi, dologi
gazdagsaga p6tolhatja-e a realis szemelyes-tarsadalmi
kapcsolatok, a realis kozossegi elet felbomlasB.t? Hogyan reagalhat a kozossegi leny szemelyi kapcsolatainak,
kozossegenek elvesztesere?
Hogyan reagalhat az ember emberi lenyegenek seriilesere! Mert voltakeppen errol van sw; egy
kozo88egi leny 8wmara kOzo88egiletenek elveazteae lenyegenek 8erilleae. A kor egeszsegiigyi problemainak egy teaze, a "titokzatos",
"rejtelyesnek" tunc betegsegek
neur6zis, depresszi6k, ongyilkossag, narkomania, elmezavarok stb. es sza.mos egyeb betegseg is, melyeknek ta.rsadl\lmi-psziohes
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Az ember, mint mondottuk, nem elszigetelt metafizikai atom a maga morfo16giai-fizio16giai
Kovetkeooskepp
Illivoltaban, lenyetOl tarsadalmisaga -:- hiszen ez lenyege - elvalaszthatatlan.
betegsegeinek termeszete nemcsak testi szervezetenek serwesevel, szervrendszereinek funkoionalis
zavaraival, hanem tarsadalmi-kozOssegi eletenek kedveziStlen alakultl.stl.val is osszefiigg. Maga a
kor, valtozasaival, a tarsadalmaink
egeszsegiigyi problemaikkal kerik szamon az orvoslas tudomanyat61 az elet anat6miai, hiszto16giai, fizio16giai, biokemiai aspektusainak ismerete mellett az
elet egyeb, specifikusan emberi aspektusainak
s az ember tarsadalmi meghata.rozottsaganak
melyebb, komplexebb ismeretet is.
.
A korszeru es halad6 klinikai gondolkozB.ssal szemben
az eredmenyes gy6gyitas igenye
mellett - felmeriil egy masik kovetelmeny is. Bar 1\medioina.nak elsorendu feladata a betegsegek
megelOoosere es gy6gyitasara va16 torekves, egyuttall\z
emberi nemben rejlo lehetosegek megva16sitasa utj{mak egyengeteset is kell szolgalnia. J<~zaz igeny megfogalmaz6dott,
am az lit, a
m6dszer tobbfele iranyt vehet, att61 fiigg6en, milyen szemleleti keretben tortenik az ilyen iranyu
kutatas. Abb61a meg nagyon is sooles korben uralkod6 szemleletbol kiindulva, amely az embert
kisebb vagy nagyobb mertekben, de vegso Boron fiiggetlen Ilmynek tekinti, kezenfekvopek tiinik,
hogy az ember bio16giai-morfo16giai megvtl.ltoztattl.stl.ban keresse' az emberben rejlo lehetOsegek
kiaknazasanak utjat-m6djat. A genetikai k6d megvaltoztatasavalaz
ember bio16giai strukttirajan
belw melyrehat6 valtozasokat eszkozolhetiink, am az, hogy e beavatkozas milyen ere9-mennyel
jar majd, hogyan hat vissza, joggal valthat ki ketsegeket. Mivelazonban
a beavatkozas tavolr61
sem tarthat6 megva16sithatatlan
elgondolB.snak, a teves emberkonoepoi6ra epwt elgondolas kritikaja m311ett egy essz!!riibb es jarhat6bb ut lehetiSsegere, sot sziiksegessegere kell rat'nutatnunk.
Az emberi nemben rejlo lehetiSsegek kiaknazasanak utja nem az ember bio16giai termeszetenek megvaltoztatasaban
rejlik, hanem az ember "masodlagos", tarsadalmi termeszetenek megvaltoztata.saban, ami egyet jelent maganak az emberitarsadalomnak
a megvaltoztatasaval.
Eletfelteteleinket, eletm6dunkat,
emberi viszonyainkat
kell megvaltoztatni
ahhoz, ltogy magunk is
megvaltozhassunk.
. .
~ ember tortenelmi tevekenysegenek
kovetkezmenyekent
megvtl.ltozott a Fold felszine,
megvaltozott a noveny- es allatvila.g, megvtl.ltozott az ember tarsadalmi kornyezete, elettere,
eletm6dja,
s mindezek
eredmenyekent
- megvaltozott maga az ember is. Napjainkban a.termeszeti es a tarsadalmi k6rnyezet valtozasa egyarant felgyorsult, am vilagunk valtozasa az ember
leterdekeit tekintve tavolr61 sem mindenben esszeru. Ennek ellenere
vagy eppen eoort
az
ember moh6n mar a Foldon kiviili tersegekre szegezi tekintetet. Mit hoz majd az ut, hogyan
hat vissza a vilagegyetem tagul6 tersegeire va16 kacsintgatas? Ma meg aligha. tudhatjuk, de minden val6szinuseg szerint olyan uj ismeretekkel gYl\rap8zunk, amelyek altal vilagunkat s benne
6nmagunkat is uj minosegben, uj szempontok alapjan iteljiik meg. S ,ettiSl a meredeken ivelo es
egyre bonyolultabba va16 titt61 elvalaszthl\tatlan
I\Z ember egeszsegeert versenyt fut6 gy6gyit6
gondolkozas.
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