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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Διζαγωγή: Η πγεία θαη ε αζζέλεηα εκθαλίδνπλ θαηαιπηηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ.
Δπεηδή ε αξξψζηηα δηαηαξάζζεη εθηφο απφ ηε βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, θάζε
θνηλσλία αλαπηχζζεη δηάθνξνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο. ηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε αζζέλεηα νδήγεζε ζηελ αλάδεημε θνηλσληθψλ ξφισλ, επαγγεικάησλ θαη ζεζκψλ εμαηξεηηθά
πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ, φπσο απηψλ ηεο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο. κοπόρ: ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζε χθεζε ηελ επαγγεικαηηθή θπξηαξρία ηεο ηαηξηθήο ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία. Αποηελέζμαηα: Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ αζζελεηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη απ’ ηηο
ζπιινγηθέο κάζηηγεο ηνπ Μεζαίσλα πεξάζακε ζηηο αηνκηθέο αζζέλεηεο ή «αζζέλεηεο ηνπ πνιηηηζκνχ». Παξάιιειε
ζπλάκα ήηαλ θαη ε πνξεία ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο απφ ηε ζπγθερπκέλε κνξθή ηνπ ζηνλ Μεζαίσλα,
ν
αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηνλ 20 αηψλα κε ηελ έθξεμε γλψζεσλ, αλαθαιχςεσλ, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθνχ ηνπ
θχξνπο. H ηαηξηθή απέθηεζε ηελ απφιπηε εμνπζία πάλσ ζηελ αζζέλεηα, αθνχ θαηείρε ην κνλνπψιην ηεο δηάγλσζεο θαη
ηεο ζεξαπείαο ηεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επαγγεικαηηθή άλνδν ησλ γηαηξψλ ήηαλ πνιινί, φπσο ε
ζέζπηζε επλντθψλ λφκσλ, ε εθβηνκεράληζε, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, ε «εμνπζία» ηνπ λνζνθνκεηαθνχ γηαηξνχ θ.α.. Όκσο
πιένλ ε ηαηξν-θεληξηθή κέρξη ζήκεξα θνηλσλία δείρλεη λα πεξλά κηα θξίζε ζηελ ζχγρξνλε επνρή, ηα αίηηα ηεο νπνίαο
είλαη πνηθίια (αχμεζε ησλ εμφδσλ γηα ηελ πγεία, δεκνζηνλνκηθή θξίζε, λέεο αζζέλεηεο, πνιχπινθα ζπζηήκαηα πγείαο,
έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θ.α.) θαη έρνπλ αληίρηππν ηφζν ζην ηαηξηθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζρέζε γηαηξνχαζζελή, φζν θαη ζηε δνκή ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. ςμπεπάζμαηα: ήκεξα ν ξφινο ηνπ γηαηξνχ απνδπλακψλεηαη, ε
θαζαξά ηαηξηθή θαη ηερλνινγηθή πξννπηηθή εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηνξηζηηθή, θαη ε εκθάληζε κηαο αζζέλεηαο δελ δεζκεχεη
κφλν ηνλ ηαηξηθφ ζεζκφ αιιά κηα πνιππινθφηεηα δπλακηθψλ ηεο θνηλσλίαο φπσο ηελ νηθνγέλεηα, ηε
δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ επαγγεικάησλ θαη ηελ πνιηηεία.
Λέξειρ κλειδιά πγεία-αζζέλεηα, ηαηξηθή, ηαηξφ-θεληξηθή θνηλσλία, ζπζηήκαηα πγείαο, ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή
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ABSTRACT
Introduction: Health and disease have played a catalytic and dominant role over the centuries. In view of the fact that
disease not only impairs the biological status of a person but its social status as well, every society develops
individualized and different mechanism for the protection of health and for the treatment of disease. In modern
societies disease have led to the development of extremely variable and complex social roles, professions and
institutions, like the medical sciences. Aim: The present review will investigate the factors that led to the recession of
the medical profession dominance in modern society. Results: While monitoring the evolution of diseases, we are
establishing that from the middle aged afflictions we have progressed into the individualized diseases or «cultural
diseases». Similarly the medical profession followed a parallel course, where it developed from the confused role in
Middle ages to the 20th century explosion in knowledge, novel discoveries, efficiency and social prestige. The medical
profession had the absolute dominance as far as disease management was concerned since it held the monopoly of
diagnosis and treatment. Many factors impacted the professional rise of medical doctors, like favorable measures,
industrialization, state role, the «authority» of the hospital doctor amongst others. However, the medically centered
society of modern times is undergoing a crisis with differential causes (increased health expenditures, financial crisis,
new diseases, complex health systems, lack of patient satisfaction etch.) that impact the medical system as well as the
doctor–patient relationship and the society’s infrastructures. Conclusions: At present the physicians role is
weakening, the solely medical and technological approach is restraining, and the development of a disease is not
binding only to the medical institution but the complexity of many forces including family, interdisciplinarity of the
proffessions and state.
Keywords: Health–disease, medicine, doctor–centered society, health systems, doctor–patient relationship

ΔΙΑΓΧΓΗ
Υγεία - Αζθένεια- Κοινωνία
Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο πγείαο θαη ηεο
αζζέλεηαο ιακβάλεη δηαθνξεηηθή ζεψξεζε, αλάινγα κε
ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ηηο εηδηθέο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Παξ’ φια απηά,
ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ πγεία ησλ
κειψλ ηνπ, ηφζν ζε νκαδηθφ φζν θαη ζε αηνκηθφ
επίπεδν.

χκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην νξηζκφ ηεο πγείαο
απφ ην Huber θαη ηελ νκάδα ηνπ, «ε πγεία απνηειεί ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη απηνδηαρείξηζεο ελ φςεη
θνηλσληθψλ,
ζσκαηηθψλ
θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ
πξνθιήζεσλ» θαη θαίλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
νπ
αιιαγέο ζηελ πγεία ηνπ 21 αηψλα (Huber, M. et al.,
2011). Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη ινηπφλ
εκθαλέο, φηη ε αξξψζηηα δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο
βηνινγηθήο
αζπλέρεηαο
(παζνινγηθή βηνινγηθή ππφζηαζε), αιιά απνηειεί κία
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θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε
απμεκέλν θίλδπλν δπζκελψλ ζπλεπεηψλ. πλεπψο,
ζηελ αζζέλεηα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ε θπζηθή
θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ε ςπρo-θνηλσληθή,
ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα επηδείλσζεο
θαη εκθάληζεο κηαο δηαηαξαρήο, ιακβάλνληαο ππφςε
εθηφο απφ ηελ έλλνηα ηεο ζεξαπείαο θαη απηή ηεο
πξφιεςεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αξξψζηηαο ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία (Temple, L. K. et al., 2001). Καηά
ζπλέπεηα, ε αζζέλεηα θαη ε πγεία θαζνξίδνληαη απφ ηελ
θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο (ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο
θνηλσληθήο ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή κπνξεί
λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία
θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο γεληθφηεξα (Amzat J., R. O.,
2014).
Οη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ αξξψζηηα θαη ζηελ
θνηλσλία είλαη πνηθίιεο, θαζψο νη αξξψζηηεο νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία ή
πνιηηηζηηθή πεξίνδν θαη πξνθαζνξίδνληαη απφ απηή,
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν:
α) ζην είδνο θαη ζηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ
πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ, β) ζηελ
νξηνζέηεζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπιινγηθψλ
πξαθηηθψλ θαη γ) ζηε δηακφξθσζε ησλ λνζεκάησλ θαη
ησλ ζπκβνιηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
αλζξψπηλε δξάζε. Άξα ε πγεία θαη ε αζζέλεηα έρνπλ
ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο θαη πξσηαγσληζηέο ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ βηνινγηθά, θνηλσληθo-νηθνλνκηθά
θαη ηζηνξηθά (Greenland, S., 2005).
Τπόποι ανηιμεηώπιζηρ ηων αζθενειών από ηην
κοινωνία
Όιεο νη θνηλσλίεο ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ
αλέπηπμαλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο δπζηπρίαο πνπ
αληηπξνζσπεχεη ε αζζέλεηα θαη κνξθέο αξσγήο ησλ
αξξψζησλ. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε αζζέλεηα, σο
έλλνηα, κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά θαη νδήγεζε ζηελ
αλάδεημε θνηλσληθψλ ξφισλ, επαγγεικάησλ θαη
ζεζκψλ εμαηξεηηθά πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ, φπσο
απηψλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.
Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο, ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο είλαη
λα παξαηεξήζεη, λα εμεηάζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηελ
αζζέλεηα κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο ψζηε λα επηρεηξήζεη
λα πξνζθέξεη κία κνξθή ζεξαπείαο. Η κειέηε ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ ηαηξνχ κε αζζελείο θαη πγηείο
ζχκθσλα κε θιαζηθέο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο
(Parsons, T., 1951), έρεη πνιιέο φςεηο. Τπάξρεη κηα
δηαθξηηή κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο: απφ
ηε κία απηή ηνπ «επαγγέικαηνο», ε νπνία εληζρχεηαη
απφ κηα ηδηαίηεξε εμνπζία, εθείλε ηνπ «εηδηθνχ» θαη απφ
ηελ άιιε, ε ηαηξηθή απνθηά κηα γεληθφηεξε ζεκαζία πην
θνηλσληθή , ηεο νπνίαο ην εχξνο ππεξβαίλεη ην απιφ
πξφβιεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απιψλ
ζσκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Parsons, T., 1975).
ήκεξα, ε ηαηξηθή γλψζε θαη πξαθηηθή ζηνηρεηνζεηνχλ
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο καο έξρεηαη ζε
επαθή κε ηελ αζζέλεηα. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
ζσκαηηθή, ζηελ πην βηνινγηθή ηεο έθθξαζε,
πξαγκαηηθφηεηα δηακνξθψλεηαη θνηλσληθά κέζα απφ
ηελ πεξίζαιςε. Ο γηαηξφο θάλνληαο ηε δηάγλσζε κηαο
αζζέλεηαο δελ απνθξππηνγξαθεί κφλν κηα νξγαληθή
θαηάζηαζε, αιιά θάλεη κηα αμηνινγηθή θξίζε πνπ
μεπεξλάεη ηε ζσκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε νπνία,
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επεξεάδνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηνπ πξνζδίδεη κηα
ζέζε ζηελ θνηλσλία. Παξάιιεια, ε ηαηξηθή γλψζε
πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή ηεο πιεπξά είλαη θαη
θνηλσληθά πξνζδηνξηδφκελε, θαη γηα απηφ θαη
εμειίζζεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ
ζηνλ ζχγρξνλν
θφζκν παξαηεξείηαη έληνλα θαη ην θαηλφκελν ηεο
ηαηξηθνπνίεζεο θαζψο πνιιέο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο
θαη πξνβιήκαηα νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη πιένλ κε
ηαηξηθνχο φξνπο θαη αληηκεησπίδνληαη σο αζζέλεηεο
(Conrad, P. and K. K. Barker, 2010).
Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε πνξεία ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληνινγηθέο
αιιαγέο, αξρηθά ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζηηο αζζέλεηεο, ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη
ζηελ εκθάληζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη
ζηε ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή.
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΙΧΝ ΚΑΙ Η
ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ
Οη αζζέλεηεο έρνπλ κηα ηζηνξία θαη θάζε επνρή έρεη ηηο
«δηθέο ηεο» αζζέλεηεο. Μεξηθέο απ’ απηέο ππάξρνπλ
ήδε απφ ηελ Αξραηφηεηα ή θαη ηελ πξντζηνξηθή επνρή.
Παξ’ φια απηά, νη ίδηεο αζζέλεηεο βηψλνληαη εληειψο
δηαθνξεηηθά ζε θάζε επνρή.
Δποσή ηος Μεζαίωνα, ηων επιδημιών και ηηρ
διακοπήρ ηηρ ιαηπικήρ γνώζηρ
Δπί αηψλεο νη επηδεκίεο θπξηαξρνχζαλ ζην θνηλσληθφ
θάζκα. Οη επηδεκίεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν
ηνπ Μεζαίσλα, αληηκεησπηδφηαλ σο ζπιινγηθή
ζπκθνξά θαη ζεία θξίζε πνπ αθνξνχζε κηα νιφθιεξε
θνηλφηεηα (Herzlich,1991).
Η έιεπζε ησλ επηδεκηψλ (επινγηά, ρνιέξα, εινλνζία,
ηχθνο, παλνχθια θ.ι.π.) εθηφο απφ ην βίαην ζάλαην
πνπ πξνθαινχζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ζνβαξέο
δεκνγξαθηθέο αληζνξξνπίεο, εγθαζίδξπε ην θφβν θαη
ηνλ παληθφ ζ’ νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα (Αγξαθηψηεο
Γ.,1998). Οη ίδηνη νη άξξσζηνη ηηο απνδέρνληαλ κεξηθέο
θνξέο κε κνηξνιαηξία, αθνχ ε ηαηξηθή επηζηήκε δελ
κπνξνχζε λα ηηο αληηκεησπίζεη θαη λα ηηο ειέγμεη. Απηφ
είρε σο απνηέιεζκα ην ηαηξηθφ επάγγεικα λα
ηαπεηλσζεί θαη ε εμέιημε ηεο ηαηξηθή γλψζεο λα
δηαθνπεί γηα αηψλεο, ελψ ε αζζέλεηα έγηλε ζπλψλπκν
ηεο ακαξηίαο (Sommerfeld, J., 2003).
νο
Καζψο ε ηαηξηθή επηζηήκε ηελ πεξίνδν εθείλε (16
αηψλαο) δελ κπνξνχζε λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο
απαληήζεηο ηφζν γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ επηδεκηψλ
φζν θαη γηα ηελ ίαζή ηνπο, νη αζζέλεηεο
αληηκεησπηδφηαλ κε κέηξα θαηαζηνιήο. Η καπανηίνα
απνηεινχζε έλα πεξηραξαθσκέλν ρψξν κέζα ζηνλ
νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπγθξαηεζεί ην θαθφ, λα γίλεη
αληηιεπηή θαη λα θαηαγξαθεί ε εθδήισζή ηνπ θαη
ελδερνκέλσο λα θαηαζηαιεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά
φκσο ε θαξαληίλα απνηειεί έλα «απηφ» ρψξν φπνπ ε
θχζε ηεο αζζέλεηαο βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, κπνξεί λα
κειεηεζεί θαη λα πάξεη ζέζε ζην θαηάινγν ησλ
αζζελεηψλ (Cohn, S. K., 2003).
Οη ζπλέπεηεο ησλ επηδεκηψλ είλαη: δεκνγξαθηθέο,
ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο. Γηαησλίδεηαη
ινηπφλ έλαο θαχινο θχθινο αλάκεζα ζην επίπεδν
αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο, ζην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ
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πιεζπζκνχ,
ζηελ πείλα
(Sommerfeld, J., 2003).

θαη

ηελ

αξξψζηηα

Η εμθάνιζη και ο πόλορ ηηρ ιαηπικήρ
Η ιαηπική ζηα ηέλη ηος Μεζαίωνα
ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα, ην καγηθφ θαη ην ζξεζθεπηηθφ
πεδίν αλαθνξάο αλακηγλχνληαη θαη έξρνληαη μαλά ζηελ
επηθάλεηα κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ξσκατθήο
απηνθξαηνξίαο θαη ηηο ζηαπξνθνξίεο. Οη αζζελείο
πξνζηξέρνπλ ζηνπο κάγνπο θαη ζεξαπεπηέο, νη νπνίνη
ζηηο πξαθηηθέο ηνπο αλακηγλχνπλ εκπεηξηθά θάξκαθα,
καγηθά ηειεηνπξγηθά θαη επίθιεζε ησλ ζείσλ θαη ε ζέζε
ησλ ηαηξψλ είλαη πςειή θαη έλδνμε (Kaba, R. and P.
Sooriakumaran, 2007).
Απηή ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαηξηθή, ηελ καγεία
θαη ηε ζξεζθεία, ραξαθηεξηζηηθή ηεο ηαηξηθήο ηνπ
παξειζφληνο, ηφζν ηεο ιφγηαο φζν θαη ηεο ιατθήο,
ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο. ρεδφλ
πάληνηε ν ζεξαπεπηήο είλαη επίζεο θαη ηεξέαο ή κάγνο.
Η άζθεζε ηεο ηαηξηθήο έρεη ην εμήο λφεκα: εθηειεί
εθείλνο ν νπνίνο δειψλεη ηελ πίζηε ηνπ θαη πξνζθέξεη
φξθνπο γηα λα θηάζεη ζην εθθιεζηαζηηθφ ή κνλαρηθφ
αμίσκα.
Η Ιπποκπαηική ιαηπική και η απγή εξέλιξη ηηρ δςηικήρ
ιαηπικήρ
Δπεξεαδφκελε απφ ηελ ηαηξηθή ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο
Βαβπισλίαο ε Ιππνθξαηηθή ηαηξηθή, ζέηεη ηελ αζζέλεηα
σο αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη ζπιινγηζηηθήο, ηεο
νπνίαο αλαδεηά ηηο θπζηθέο αηηίεο. Ο Ιππνθξάηεο
αγσληδφηαλ λα ζπλδπάζεη ηε ζεσξία ησλ δηαζέζεσλ κε
ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
αζζελή θαη
ζην ζχζηεκά ηνπ ην ζετθφ ζηνηρείν
δηαδξακαηίδεη αθφκα θάπνην ξφιν.
Ο Γαιελφο ζηεξηδφκελνο πάλσ ζηηο ηδέεο ηνπ
Ιππνθξάηε ζα πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιε πξφνδν,
θπξίσο ζην ηκήκα ηεο αλαηνκίαο θαη ζα εληάμεη ηελ
ζεκαληηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
αλαγέλλεζεο νη ζεσξίεο απηέο επαλήιζαλ ζην
πξνζθήλην θαη άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχληαη. Η
ν
δεκηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνλ 12 αηψλα δελ
εμειίζζεη ηδηαίηεξα ηηο θαηαζηάζεηο, αιιά ν γηαηξφο
θεξδίδεη κηα ζέζε θχξνπο θαη γίλεηαη πξνλνκηνχρνο ελψ
ε ηαηξηθή αξρίδεη λα αλαγλσξίδεηαη σο επάγγεικα.
Ωζηφζν νη ηθαλφηεηεο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλεο θαη
ζπλεπψο ν ηεξέαο δηαηεξεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαη ε
εθθιεζία παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε θπξίσο
κνλαζηεξηαθψλ ηδξπκάησλ (λνζνθνκεία) γηα ηελ
θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αξξψζησλ. Οη
θιηληθνί γηαηξνί δελ είραλ ελεξγφ ξφιν ζε απηέο ηηο
δνκέο θαη δελ εληάρζεθαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλνχ
ν
κέρξη ηνλ 13 αηψλα (Geraghty, K. E. and M. Wynia,
2000a).
ν
Απφ ην 16 αηψλα ε εκπεηξηθή θαη νξζνινγηθή ηαηξηθή
πξννδεχεη φκσο νη
ζεκαληηθφηεξεο αλαθαιχςεηο
πξνέξρνληαη απφ άιινπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο
(Geraghty, K. E. and M. Wynia, 2000b).
ο

ο

Η ςγεία και η αππώζηια καηά ηο 18 -19 αιώνα: Οι
απαπσέρ ηηρ πποόδος ηηρ ςγιεινήρ
Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ νη επηδεκίεο άξρηζαλ λα
ζπαλίδνπλ θαη έγηλαλ ιηγφηεξν ζαλαηεθφξεο, νη πφιεηο
αλαπηχρζεθαλ, ηα θξάηε απέθηεζαλ θεληξηθφ ξφιν θαη

ν πιεζπζκφο άξρηζε λα κεγαιψλεη θαη ηα πξνζδφθηκα
ρξφληα δσήο λα απμάλνπλ. Οη παξάγνληεο πνπ
επέδξαζαλ
γη’
απηφ
ήηαλ
πεξηβαιινληηθνί,
ζπκπεξηθνξηθνί, θαη ηαηξηθνί. Η βειηίσζε ηεο
δηαηξνθήο, ε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, ε κείσζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, έπαημαλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν (Andrews, J., 2011).
Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχζαλ κέξνο κηαο
ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο
(Thompson, W. S., 1929), κέζσ ηεο νπνίαο έλαο
ηχπνο πιεζπζκηαθήο ζηαζεξφηεηαο αληηθαζίζηαηαη
ζηαδηαθά απφ θάπνηνλ άιιν. Απνηέιεζκα απηήο ηεο
δεκνγξαθηθήο έθξεμεο ήηαλ θαη ε γήξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ έθεξε κηα ζεηξά απφ κεηαβνιέο ζηε
δνκή ηεο θνηλσλίαο, φπσο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε,
ζηηο
ππεξεζίεο
πγείαο,
ζηελ
ζχλζεζε
ηεο
απαζρφιεζεο, ζηελ νηθνλνκία γεληθά. Μεγάιε
πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηε δηαρείξηζε ησλ πφιεσλ,
ζηελ νηθνλνκία ζηηο αγξνηηθέο ηερληθέο, ζηηο κεηαθνξέο
θαη ζην εκπφξην θαη απηφ εμέιημε πνιχ ηηο θνηλσλίεο
(Andrews, J., 2011).
Η γέννηζη ηηρ κλινικήρ ιαηπικήρ
Οη βηνινγηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο κεηά ηελ ζηαζεξή
ν
ηνπο πνξεία ησλ 18 αηψλα, άξρηζαλ λα εμειίζζνληαη
κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη έδσζαλ ηελ γέλλεζε ηεο
εμειηθηηθήο ζεσξίαο, ηεο θπηηαξνινγίαο, ηεο γελεηηθήο
θαη ηεο κηθξνβηνινγίαο, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ
αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο παζνινγίαο θαη ησλ
εμεηαζηηθψλ εξγαιείσλ. Η αζζέλεηα δελ ζεσξείηαη πηα
έλα ζχλνιν ζπγθερπκέλσλ ζπκπησκάησλ, αιιά
απνηέιεζκα ζσκαηηθψλ βιαβψλ. Οη κεγάιεο επηδεκίεο
βξηζθφηαλ ζε χθεζε, αιιά ε εκθάληζε ηεο θπκαηίσζεο
απαζρνιεί ηνλ ηαηξηθφ
ρψξν. Σν πξφζσπν ηνπ
αξξψζηνπ πνπ ζπλαληνχκε εδψ είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο επηδεκίεο
φζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην, ηελ θαηάζηαζε ηνπ
θαη ην ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο ηνπ. Παξά ηηο βειηησκέλεο
ν
ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ επηθξάηεζαλ κεηά ην 19 αηψλα,
ε ζλεζηκφηεηα παξέκεηλε αξθεηά πςειή κέρξη ηε
ρξήζε ηεο ζηξεπηνκπθίλεο ην 1944 θαη ηζνληαδίδεο ην
1952. Ο ζάλαηνο απφ ηε θπκαηίσζε ήηαλ αηνκηθφο θαη
ε αλεζπρία εζηηαδφηαλ πιένλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
θπκαηηθφ αζζελή, ελψ ε ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή ήηαλ
αθφκα ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. Οη ζπλέπεηεο ησλ
βαθηεξηνινγηθψλ αλαθαιχςεσλ είλαη ζεκαληηθέο ηφζν
γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηε ζεξαπεία. Κπξίσο κε
ηνπο εκβνιηαζκνχο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
αζεςίαο, ζπληειέζηεθε έλα απνθαζηζηηθφ βήκα απφ
ηελ ηαηξηθή, ζην επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν
θαη ηεο γλψζεο (Geraghty, K. E. and M. Wynia, 2000c ;
Weatherall, D. et al., 2006).
ο

Η ςγεία και η αππώζηια καηά ηον 20 αιώνα.
νπ
νπ
Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20 ε
θξνληίδα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πγεία ζπλέθιηλε κε ηε
δξάζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γλσζηή
σο πγηεηληζκφο(Becker D.M., 1988).
Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ (αλαβάζκηζε
ησλ ξφισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ, αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο, ζέζπηζε
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο
ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο) ήηαλ ε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ

Cor. Author : Lahana Eleni, 3 V. Soultouki Street , 41221, Larisa, email: lahana@teilar.gr

94

Διεπιζηημονική Φπονηίδα Υγείαρ(2018) Τόμορ 10,Τεύσορ 2, 91-99
επηδεκηψλ θαη ε θπξηαξρία ησλ κε κεηαδνηηθψλ,
ρξφλησλ θαη εθθπιηζηηθψλ λφζσλ πνπ εληζρχνπλ
αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμαηνκίθεπζε ζηηο ζχγρξνλεο
βηνκεραληθέο θνηλσλίεο.
Η ηαηξηθή δηαζέηεη πιένλ ηα κέζα γηα λα δήζνπλ νη
αζζελείο, κε απμεκέλν βέβαηα ην θφζηνο ζεξαπείαο ,
αιιά παξ’ φια απηά δελ ηνπο ζεξαπεχεη. Ο αζζελήο
πξέπεη λα κεηαηξέςεη ηελ αξξψζηηα ηνπ ζε ηξφπν
δσήο. Η θιηληθή επηδεκηνινγία απνηειεί ην κεγαιχηεξν
ηαηξηθφ επίηεπγκά ηνπ αηψλα θαη αλαγλσξίδνληαη θαη
κειεηνχληαη αζζέλεηεο κε ηε ρξήζε κεγάισλ
πιεζπζκψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ (Weatherall, D.
et al., 2006).
Η ππόοδορ ηηρ ιαηπικήρ μέσπι ζήμεπα
Μέρξη ην Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν, νη εμειίμεηο είλαη
ζρεηηθά αξγέο αιιά ζεκαληηθέο θπξίσο ζε επίπεδν
δηάγλσζεο: ε αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ Υ, ε πξφνδνο
ηεο αλαηζζεζίαο, θαηλνχξγηεο ζεξαπείεο (π.ρ.
ηλζνπιίλε), ε αλαθάιπςε ησλ βηηακηλψλ θαη
ζνπθιακηδψλ. Όκσο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε
αλαθάιπςε ησλ αληηβηνηηθψλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
ηεο πξψηεο κεηακφζρεπζεο θαξδηάο ην 1967, θάλεη λα
επηθξαηεί ε ηδέα κηαο παλίζρπξεο ηαηξηθήο, γηα λα
θηάζνπκε
ζήκεξα
λα
γλσξίδνπκε
φηη
ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έρεη φξηα (Weatherall, D. et
al., 2006).
πκπεξαζκαηηθά,
δηαπηζηψλνπκε φηη απ’ ηηο
ζπιινγηθέο κάζηηγεο-επηδεκίεο ηνπ Μεζαίσλα θαη ηνλ
κεξηθφ έιεγρν απηψλ πεξάζακε ζηηο αηνκηθέο ρξφληεο
αζζέλεηεο ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ ή
«αζζέλεηεο ηνπ πνιηηηζκνχ» θαη ζηα πξνβιήκαηα
πγείαο ηνπ νινέλα θαη απμαλφκελνπ ειηθηαθά
πιεζπζκνχ. Οη δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο είλαη: ζηελ
πξψηε πεξίπησζε ε αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη σο
ζπιινγηθφ θαηλφκελν θαη ε δξάζε ζηνρεχεη φρη ηφζν
ζηελ ίαζε ηεο αζζέλεηαο φζν ζηε δηαρείξηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ επηθέξεη, ελψ ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε νη αζζέλεηεο είλαη θπξίσο αηνκηθέο, κε
κεηαδνηηθέο, κε ρξφλην πνιππαξαγνληηθφ ραξαθηήξα,
θαη ν αγψλαο δελ εζηηάδεηαη κφλν ελάληηα ζηελ
αζζέλεηα αιιά ζε πνιιαπινχο παξάγνληεο θαη ζε
πνιιά επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο (Αγξαθηψηεο
Γ.,1997).
Απηή ηελ εηθφλα ηεο λφζνπ σο αηνκηθνχ θαηλνκέλνπ
ήξζε λα αλαηξέςεη ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ε εκθάληζε
ηνπ AIDS, σο έλα πνιχπινθν πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο
πγείαο κε ηξνκαθηηθέο επηπηψζεηο (θνηλσληθέο πνιηηηζκηθέο-νηθνλνκηθέο) ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε
δηεζλέο επίπεδν. Σν HIV/AIDS θαη ε εκθάληζε λέσλ
αζζελεηψλ θαη παζνγφλσλ, θαλέξσζαλ ηα φξηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θαη έδεημαλ φηη ε
πγεία θαη ε αξξψζηηα, εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ νη
θπξηφηεξεο ίζσο πεγέο πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλεζπρίαο
γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα κε ζπλερή εμέιημε
(Αγξαθηψηεο θαη ζπλ.,1997).
Τγεία και κοινωνία ζηον μεηαβαλλόμενο κόζμο
ος
ηος 21 αιώνα
Η ξαγδαία ηερλνινγηθή ηαηξηθή εμέιημε καδί κε ηελ
αλάπηπμε θαη εμέιημε λέσλ αζζελεηψλ απμάλνπλ
ζηαζεξά ηηο δαπάλεο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πγεία.
Ωζηφζν, ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ
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αλά ηνλ θφζκν δελ είλαη ηαπηφρξνλε θαη δελ αθνινπζεί
ηα ίδηα πξφηππα, κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε ζην
ρψξν ηεο πγείαο λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε
ρψξα. Όκσο, παξά ην γεγνλφο φηη ζε γεληθέο γξακκέο
νη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ρσξψλ (αλαπηπγκέλεοαλαπηπζζφκελεο
ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο)
παξνπζηάδνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα
ηειεπηαία ηξηάληα
ρξφληα, αθξηβψο ιφγσ ησλ
αλαθαηαηάμεσλ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηε δηεζλή ζθελή, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη ζα έρνπλ
επηπηψζεηο θαη ζηελ πγεία ησλ ιαψλ. Η
παγθνζκηνπνίεζε θέξλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν
ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πγείαο
(αηνκηθνχο,
πεξηβαιινληηθνχο
θαη
θνηλσληθφνηθνλνκηθνχο), θαζψο θαη ζηελ κεηάδνζε αζζελεηψλ
λέσλ αιιά θαη παιαηφηεξσλ, γηα πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
δελ ππάξρεη ζεξαπεία, ίαζε ή εκβφιην, απνηειψληαο
απεηιή γηα ηελ πγεία εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ (Lee,
K., 2000).
ήκεξα ε εζληθή δεκφζηα πγεία απνηειεί κηα δηεζλή
πξφθιεζε, αθνχ ε αζθάιεηα θαη ε βεβαηφηεηα ζ’ έλαλ
ηφζν γξήγνξα κεηαβαιιφκελν θφζκν κάιινλ ζεσξείηαη
νπηνπηθή. Οη αλαθαηαηάμεηο (αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ην
άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ε πνιηηηθή αζηάζεηα, ε
κεηαλάζηεπζε, νη λέεο κνξθέο θηψρεηαο θαη
απνθιεηζκνχ, ε αζηηθνπνίεζε, νη λέεο κνξθέο πνιέκνπ
θ.α.) πνπ ήδε έρνπλ επέιζεη θαη ην θαηλφκελν ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο
φξνπο «θνηλσλίεο ηεο θηψρεηαο-θνηλσλίεο ηεο
αθζνλίαο» ιηγφηεξν ζαθείο, θαζψο νη πγεηνλνκηθέο
αληζφηεηεο θαίλεηαη φηη ζα αθνινπζήζνπλ κηα απμεηηθή
πνξεία (Tausch, A., 2016).
ΣΟ
«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ» ΣΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΤΡΟ
Δδψ θαη έλαλ αηψλα, παξάιιεια κε ηελ επηζηεκνληθή
αλάπηπμε, ε ηαηξηθή γλψξηζε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ
θνηλσληθνχ ηεο θχξνπο. Η ηαηξηθή απέθηεζε απφιπηε
εμνπζία πάλσ ζηελ αζζέλεηα θαζψο επίζεο θαη ην
κνλνπψιην ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Απηή ε
εμέιημε ζπλνδεχηεθε κε ηελ θηήζε κηαο πξνλνκηαθήο
ζέζεο
πνπ θαηέρεη αθφκα θαη ζήκεξα, θαη νη
θνηλσληνιφγνη νξίδνπλ σο θχξνο ηνπ «επαγγέικαηνο»
(Pescosolido, B., 2013).
Σο κύπορ ηος «επαγγέλμαηορ»
Οη θνηλσληνιφγνη ζεσξνχλ ηελ ηαηξηθή σο πξφηππν
επαγγέικαηνο. Σν επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ μερσξίδεη
απφ ηηο άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ:
1) ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο
εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηαο θαη κφξθσζήο ηνπο
(πξνζαλαηνιηζκφο
επίηεπμεο
θαη
ιεηηνπξγηθήο
εμεηδίθεπζεο)
2)ηνπ «πξνζαλαηνιηζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ/
θνηλσληθήο πξνζθνξάο» πξνο ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεη
ηελ έλλνηα ελφο «ιεηηνπξγήκαηνο»
3)νη γηαηξνί θαηέρνπλ ην κνλνπψιην ηεο δξαζηεξηφηεηά
ηνπο, θαζψο επίζεο έρνπλ απηνλνκία ηφζν ζηελ
άζθεζε φζν θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο, πνπ ζηελ νπζία
είλαη απηνέιεγρνο, βαζηδφκελνη ζηνλ επαγγεικαηηθφ
θψδηθα εζηθήο ηνπο
4)ηέινο θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηεο πγείαο αθνχ νη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο
ζεσξνχληαη
ππνδεέζηεξεο
θαη
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ππφθεηληαη ζ’ απηνχο (Freidson, E., 1970).
Μεξηθνί θνηλσληνιφγνη ζεσξνχλ φηη ε πξφνδνο ηεο
γλψζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ σο
ζπλέπεηα ηελ αλάγθε πξνζθπγήο ζηελ ηαηξηθή,
λνκηκνπνηνχλ ην θχξνο ηνπ «επαγγέικαηνο». χκθσλα
κε άιινπο ζπγγξαθείο, ε άλνδνο ζην θνηλσληθφ θχξνο
ηνπ επαγγέικαηνο, αληηπξνζσπεχεη πάληνηε κηα πάιε
αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο νκάδεο θαη απνηειεί κηα
δηεξγαζία πνιηηηθήο θχζεο φπνπ επεκβαίλεη ην θξάηνο
(Sarfatti-Larson, M., 1977).
Ο νξηζκφο ηεο θνηλσληθν-επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο
δελ είλαη κνλνδηάζηαηνο. Η έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε κηα
θνηλσληθν-επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαζνξίδεηαη απφ:
ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην εηζφδεκα, ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, ηα
δηάθνξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.α.
Πάλησο, δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα δηαρσξίδεη
θαλείο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη
έλα ηέηνην θχξνο απφ ηηο ππφινηπεο θαη ηα φξηα
ζεσξνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα «ξεπζηά θαη
δπζδηάθξηηα» (Collyer F., 2015).











Παπάγονηερ πος επηπέαζαν ηην επαγγελμαηική
άνοδο ηων γιαηπών
Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ζε φιεο ηηο δπηηθέο ρψξεο ε
εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ησλ γηαηξψλ
ππήξμε πνιχπινθε.
νπ
ηηο αξρέο ηνπ 19 αηψλα ε θνηλσληθή ζέζε ησλ
γηαηξψλ δελ είλαη αθφκα ζηαζεξή θαη θνηλσληθά
απαξαίηεηε. Τθίζηαληαη πνιινχο αληαγσληζκνχο απφ
«εκπεηξηθνχο», καίεο , κνλαρέο, «πγεηνλνκηθνχο
αμησκαηηθνχο» θ.α.
νπ
Μφλν ζηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα γηα θάπνηεο ρψξεο θαη
νπ
ζηηο αξρέο ηνπ 20 γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο, κε ηε ζέζπηζε λφκσλ αλαγλσξίδεηαη ζηνπο
γηαηξνχο ην κνλνπψιην ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Σνπο
δίλεη
επίζεο
ην
δηθαίσκα
λα
ζπγθξνηνχλ
επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, απνθηνχλ ινηπφλ ην
θνηλσληθφ θχξνο ηνπ «επαγγέικαηνο».
Η εθβηνκεράληζε ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο έπαημε έλα
ζεκαληηθφ ξφιν απμάλνληαο ηελ αλάγθε γηα
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνζέθεξε επίζεο ηα
κέζα, θαιπηεξεχνληαο ην επίπεδν δσήο ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο: ζηα ηέιε ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πγεία
ηνπ πιεζπζκνχ, ην θαζηζηά επάισην ζηηο δηεθδηθήζεηο
ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, ζηηο νπνίεο
ε απφθηεζε
θχξνπο είρε πάληα ηελ ηάζε λα πξνεγείηαη.
Σέινο, ε ζπκκαρία αλάκεζα ζηνπο πγηεηλνιφγνπο θαη
νπ
ηνπο πνιηηηθνχο ζηα ηέιε ηνπ 20 αηψλα απφ ηελ κηα
απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
πξψησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιά
απφ ηελ άιιε νη πγηεηλνιφγνη πξφβαιαλ ηδηαίηεξα ηνλ
«θνηλσληθφ ξφιν ηνπ γηαηξνχ» (Timmermans, S. and
H. Oh, 2010).
Οι ζσέζειρ γιαηπού-αζθενή
Η «επηθνηλσλία» κεηαμχ αζζελψλ θαη γηαηξψλ δελ
εκπεξηέρεη κφλν ην δηαπξνζσπηθφ ζηνηρείν. Δίλαη κηα
ζρέζε κεηαμχ δχν θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε νπνία
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα

ζπκθέξνληα, ην θχξνο θαη ηελ εμνπζία απηψλ ησλ
νκάδσλ. Με ηε ζεηξά ηνπο απηά ηα ζηνηρεία πεγάδνπλ
θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο δνκηθέο ζρέζεηο κηαο
νιφθιεξεο θνηλσλίαο. Δίλαη κία ζρέζε πνπ έρεη
εμειηρζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζηηο ρψξεο ηνπ
δπηηθνχ θφζκνπ, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηαηξηθφ
παηξηαξρηζκφ, πέξαζε ζηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο
θαη δηέλπζε ηελ πεξίνδν ηεο ηαηξηθήο γξαθεηνθξαηίαο,
γηα λα θαηαιήμεη ζήκεξα ζηελ πεξίνδν ηεο θνηλήο
ιήςεο απνθάζεσλ κέζα απφ κία ζρέζε ζρεδφλ θηιηθή
θαη εκπηζηνζχλεο (Siegler M., 2011 ; Laín E., P.,
1969).
Γηα ην ιφγν απηφ νη ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά
θαηξνχο γηα λα εξκελεχζνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο, πνιιέο
θνξέο θαηέιεμαλ λα πξνηείλνπλ αληηθξνπφκελα
κνληέια, φπσο ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Parsons
φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε γηαηξνχ–αζζελή σο ζρέζε
θνηλήο απνδνρήο ή
σο ζρέζε ζχγθξνπζεο, ή
ζχκθσλα κε άιινπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ε
ζρέζε
απηή
εκθαλίδεηαη
σο
κηα
κνξθή
δηαπξαγκάηεπζεο πνπ απαληά ζε δηαθνξεηηθά ηαηξηθά
πιαίζηα (Freidson, E., 1970 ; Parsons, T., 1951).
Όιεο νη ζπλαληήζεηο κε ην γηαηξφ δελ γίλνληαη κφλν
κε ζηφρν ηε ζεξαπεία. Ο γηαηξφο κπνξεί κέζσ ηεο
πξνζέγγηζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνλ αζζελή λα
παίμεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε. Με ηελ
φιν θαη ζπρλφηεξε παξέκβαζε ηνπ γηαηξνχ ζε
δηαθνξεηηθά πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαζψο θαη κε
ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηαηξηθήο, ε ηαηξηθή απνθηά
κηα πνιπκνξθία-πνιππινθφηεηα, δηακνξθψλνληαο ηε
ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή πην ζπλεξγάζηκε κε θνηλά
νθέιε.
Ο πόλορ ηος γιαηπού ζηιρ νοζοκομειακέρ μονάδερ
διασπονικά
Η ζπλάληεζε ησλ αζζελψλ θαη ηεο ηαηξηθήο ιακβάλεη
ρψξα σο επί ην πιείζηνλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο.
ήκεξα ηα λνζνθνκεία θαηέρνπλ κηα θεληξηθή ζέζε ζην
ζχζηεκα πγείαο αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.
Σν λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα φπσο πξναλαθέξζεθε
είλαη ην πξντφλ κηαο καθξάο ηζηνξίαο. ην Μεζαίσλα νη
γηαηξνί απνπζίαδαλ ζρεδφλ παληειψο θαη ην βαζηθφ
κέζν ίαζεο πεξηνξηδφηαλ ζηε δηαηξνθή ηνπ αζζελνχο.
Η επεξγεζία ζπκβαδίδε κε ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Μφλν
νπ
θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20 αηψλα ην λνζνθνκείν, ην
νπνίν ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο, ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο ηερλνινγίαο , έρεη απνβεί ρψξνο εμεηδηθεπκέλεο
πεξίζαιςεο, αλνίγεη ηηο πφξηεο ζε φινπο. Η ίδξπζε
παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκεηαθψλ θέληξσλ θαη ε
ζεζκνζέηεζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ γηαηξνχ, ζα
νινθιεξψζεη ηελ εμέιημε απηή θαη ζα δψζεη ζηα κεγάια
λνζνθνκεία ηελ φςε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Weiner,
D. B. and M. J. Sauter, 2003).
Η «εξοςζία» ηος ιαηπικού ζώμαηορ ζηο
νοζοκομείο
Σν ζχγρξνλν δεκφζην λνζνθνκείν είλαη ν ηφπνο
ζχγθξνπζεο δχν ινγηθψλ γξακκψλ: ηεο επηζηεκνληθήο
θαη ηερληθήο ινγηθήο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο
νξζνινγηζηηθήο πνπ ραξαθηεξίδεη ην θξάηνο θαη πνπ
ελζαξθψλεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηελ
λνζνθνκεηαθή δηνίθεζε. Ο λνζνθνκεηαθφο γηαηξφο
ζέιεη λα πεξηζάιπηεη ηνλ θαζέλα απφ ηνπο αζζελείο
ηνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο αιιά
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αθφκα, πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη λα είλαη ηφζν «κάλαηδεξ» φζν θαη
«δεκφζηνο ιεηηνπξγφο». Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ
φηη ε ζπκκεηνρή ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ ζε δηνηθεηηθέο
ζέζεηο ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαίξηεο δηνηθεηηθέο
απνθάζεηο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη
άιισλ δηνηθεηηθψλ εξγαιείσλ (Sunol, R. et al., 2015).
Παξφιν πνπ ε πεξίζαιςε ζπλδέεηαη κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
επαγγεικαηηψλ
θαη
κε
νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε
ηε ζρέζε γηαηξνχ-αζζελνχο γηαηί:
ε πεξίζαιςε δελ αζθείηαη πάλσ ζε άςπρα πιηθά αιιά
ζε αλζξψπηλα φληα
ε πεξίζαιςε πηνζεηεί πιένλ δηάθνξεο κνξθέο,
αμηνινγνχκελεο απφ ην πφζν ε εθάζηνηε παξέκβαζε
αλήθεη ζην γηαηξφ, ζην λνζειεπηηθφ ή βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ,ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ επαγγεικαηία
πγείαο
ε ίδηα ε ηαηξηθή εξγαζίαο ζηηο πην ηερληθέο πιεπξέο ηεο
ζεκαδεχεηαη ζπρλά απφ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο
θαη έλα πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα.
Σο κύπορ ηων επαγγελμαηιών ςγείαρ μέζα ζηο
νοζοκομείο.
Σν λνζνθνκείν είλαη έλαο ρψξνο φπνπ απηή ε
μερσξηζηή δηάθξηζε εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
Σν θχξνο ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
«εζηθήο δηάθξηζεο ηεο εξγαζίαο», κε κία ηεξαξρία φπνπ
νη ιηγφηεξν επγελείο εξγαζίεο αλαηίζεληαη ζηνπο
θαηψηεξνπο
ππαιιήινπο
κε
ηελ ρακειφηεξε
εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
εκπεηξία.
ην παξειζφλ ε αλάζεζε εξγαζηψλ πήγαηλε απφ ην
γηαηξφ ζηνπο λνζειεπηέο θαη απφ εθεί ζην βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ (Kenny, D. and B. Adamson, 1992). Έηζη,
δεκηνπξγνχληαλ λένη ξφινη ζην θαηψηεξν κέξνο ηεο
ηεξαξρίαο γηα ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ
αθήζεη θαηά κέξνο φζα άηνκα γλσξίδνπλ κηα
επαγγεικαηηθή εμέιημε.
ήκεξα φκσο ε απμεκέλε εθπαίδεπζε ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ε επηζηεκνληθή ηνπο
απηνλνκία
ζην λνζνθνκείν ,ζηα πιαίζηα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη δηεχξπλζεο,
θαίλεηαη
λα
δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα
ζηνλ
επαγγεικαηηζκφ ησλ ηαηξψλ (αξάθεο Π.θ.α.,2010 ;
Bolton, S. C., 2003).
Η ΙΑΣΡΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ
ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ Η ΑΜΦΙΒΗΣΗΗ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ
Η ιαηποκενηπική διάζηαζη ηηρ κοινωνίαρ ζήμεπα
ηηο αλαπηπγκέλεο πιένλ ρψξεο, έλαο άξξσζηνο, είλαη
έλαο «ζεξαπεπφκελνο»: ε δηάγλσζε, νη ηαηξηθέο
ζπληαγέο, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη νη ζεξαπείεο ζηηο
νπνίεο ππφθεηηαη ν αζζελήο, θαζνξίδνπλ ηελ ίαζε αιιά
επίζεο ξπζκίδνπλ θαη δνκνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ
εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο. Η θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο
ραξαθηεξίδεηαη απ’ απηήλ ηελ ηαηξνθεληξηθή δηάζηαζε,
ε νπνία θαη επηβεβαηψλεηαη κε ηελ αχμεζε, εδψ θαη έλα
αηψλα, ηνπ αξηζκνχ ησλ γηαηξψλ. πγρξφλσο, ράξε ζε
απηή ηελ αλάπηπμε κηαο πξνζθνξάο εμεηδηθεπκέλσλ
ππεξεζηψλ, ν φγθνο ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ
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ηαηξηθψλ εμφδσλ απμάλεη ζπλερψο. Η πγεία απνηειεί
ζήκεξα έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη ην δεκφζην λνζνθνκείν
εμειίρζεθε ζε πξφηππν ζεζκφ ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληψλ.
Η ηαηξνθεληξηθή θνηλσλία ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ λφκσλ πεξί
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη
ελδπλάκσζεο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ κνληέισλ
θξνληίδαο. Οη γηαηξνί πιένλ εθηεινχλ έλα ζεκαληηθφ
έξγν εθιατθεπζεο-ελεκέξσζεο ζε βαζηθέο έλλνηεο
πγηεηλήο θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία απνηεινχλ ηα
ν
δχν βαζηθά δεκφζηα δεηήκαηα ηεο επνρήο. ηνλ
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αηψλα, ε έλλνηα ηεο ηαηξνθεληξηθήο θνηλσλίαο
αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη ην «ηαηξηθφ κνληέιν»
θπξηάξρεζε ζηνλ νξηζκφ θαη ηε δηεπζέηεζε πνιιψλ
ζχγρξνλσλ δεκφζησλ πξνβιεκάησλ (αιθννιηζκφονκνθπινθηιία). Δπίζεο,
ζεκαληηθά θνηλσληθά
απνηειέζκαηα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο
ηαηξηθήο (ηερλεηή αλαπαξαγσγή) επηδξνχλ ζεκαληηθά
πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Οη ηαηξηθέο γλψζεηο
απέθηεζαλ θαλνληζηηθή αμία ζε ζρέζε πξνο φιν θαη
πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
δσήο, νη νπνίνη νξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ππφ
ηαηξηθνχο φξνπο, πνιιέο θνξέο εηο βάξνο απαξαίηεησλ
θνηλσληθψλ, θνηλνηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεσλ (Clark,
J., 2014).
Σα αίηια ηηρ κπίζηρ ηηρ επαγγελμαηικήρ κςπιαπσίαρ
ηηρ ιαηπικήρ ζηη ζύγσπονη κοινωνία
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη
παξαπάλσ εμειίμεηο πξνθάιεζαλ θάπνηεο δπζρέξεηεο,
νη νπνίεο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηηο ππάξρνπζεο
κνξθέο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο θαη κεξηθέο θνξέο
θινλίδνπλ ηε λνκηκφηεηά ηεο. Η ίδηα ε επηηπρία ηεο
αξρίδεη λα πξνβιεκαηίδεη. Σα αίηηα ήηαλ:
 Η ππέξκεηξε θαη ζπλερήο αχμεζε ησλ δαπαλψλ
γηα ηελ πγεία, απνηειεί πνιπζπδεηεκέλν ζέκα θαη
απνηειεί απεηιή γηα ην κέιινλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.

Σν
απμεκέλν
επίπεδν
εθπαίδεπζεο
θαη
ελεκέξσζεο ησλ «ζεξαπεπνκέλσλ» θαη ε ηαηξηθή
νξνινγία
έρνπλ
απνκπζνπνηήζεη
ην
ηαηξηθφ
επάγγεικα.
 Η
αλάπηπμε
ηεο
θαξκαθνβηνκεραλίαο,
ε
ηδησηηθνπνίεζε, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
δχλακε εηαηξηψλ πνπ εκπνξεχνληαη ηα κέζα γηα ηελ
παξνρή θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο, απνκάθξπλε ηνλ
ηαηξφ απφ ην «ιεηηνχξγεκα» θαη ηνλ έθαλε πην ζλεηφ
απέλαληη ζηα επαγγεικαηηθά νηθνλνκηθά νθέιε.
 Απέλαληη ζηνλ νινέλα θαη απμαλφκελν πιεζπζκφ
θαη ζηηο ζχγρξνλεο ρξφληεο παζήζεηο ή ζηελ εκθάληζε
λέσλ επηδεκηψλ (π.ρ. AIDS), ν ξφινο ηνπ ηαηξνχ δελ
είλαη ηφζν θπξίαξρνο θαη απαηηεί ηελ ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα πνιιψλ επαγγεικαηηψλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηεπηζηεκνληθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. πλεπψο, ν
ζεξάπνληαο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα
πνιππινθφηεξν ζχζηεκα πγείαο, ιφγσ ησλ πνιιψλ
εηδηθνηήησλ θαη ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ
αζζελψλ.
 Ο γεληθφο θπξίσο γηαηξφο έρεη ζπρλά ηελ αίζζεζε
φηη έρεη ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ πεδίνπ άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηφο
ηνπ,
πεξηνξηδφκελνο
ζηε
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ζπληαγνγξάθεζε θαη ζηελ παξαπνκπή ηνπ αζζελνχο
ζε άιιεο ππεξεζίεο.
 Ο αζζελήο, ελψ δελ ππήξμε πνηέ αληηθείκελν ηφζν
πνιιψλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ, εληνχηνηο ε έιιεηςε
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα, ε
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη ησλ
ζπκθεξφλησλ πνπ ην δηέπνπλ, έρνπλ απμεζεί θαη
εθθξάδνληαη πεξηζζφηεξν αλνηρηά.
πκπεξαζκαηηθά, ε ηαηξνθεληξηθή θνηλσλία, θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο δείρλεη λα
πεξλά κηα θξίζε, ηα αίηηα ηεο νπνίαο είλαη πνηθίια θαη
έρνπλ αληίθηππν ηφζν ζην ηαηξηθφ ζχζηεκα θαη ζηε
ζρέζε ηαηξνχ-αζζελή, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δνκή ηεο
θνηλσλίαο, ηεο νπνίαο κηα θαίξηα ζπληζηψζα απνηειεί ε
πγεία.
ΔΠΙΜΔΣΡΟ
Η θνηλσληνινγία ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ηαηξηθήο έδεημε
θαλεξά ηελ άλνδν ηνπ ξφινπ ηεο ηαηξηθήο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ. Η άλνδνο ηεο ηαηξηθήο
θαη νη επηηπρίεο ηεο απεηθνλίδνπλ ηελ πξφνδν πξνο ηελ
εθθνζκίθεπζε θαη ηελ νξζνινγηθνπνίεζε ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
ήκεξα φκσο, ε επαγγεικαηηθή θπξηαξρία ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο βξίζθεηαη ζε χθεζε γηαηί ε
θαζαξά ηαηξηθή θαη ηερλνινγηθή πξννπηηθή εκθαλίδεηαη
πνιχ πεξηνξηζηηθή. Η εκθάληζε κίαο αζζέλεηαο, δελ
δεζκεχεη κφλν ηνλ ηαηξηθφ ζεζκφ αιιά κηα ζεηξά
πνιχπινθσλ
θνηλσληθψλ
δνκψλ
πνπ
έρνπλ
δηακνξθσζεί θαη εμειηρζεί παξάιιεια κε ηελ ηαηξηθή,
φπσο απηψλ ηεο παξνρήο θξνληίδαο, θαζψο θαη
δπλακηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή ή ηελ
επαγγεικαηηθή ζθαίξα.
Δπίζεο, ε ηαηξηθή πξννπηηθή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε
ζην κέηξν πνπ παξ’ φιεο ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο
επελδχζεηο, ε ηαηξηθή απηή θαζεαπηή δελ θέξλεη ή
δηαθπιάζζεη πάληνηε ηελ πγεία. Σν γεγνλφο απηφ
ζπλεπάγεηαη έλα θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο
ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο ζεξαπεχνληεο.
Δίλαη θαηαλνεηφ ινηπφλ φηη νη ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε
ηελ ηαηξηθή θαη δηακέζνπ απηήο κε ηελ επηζηήκε, ηελ
ηερλνινγία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ πνιηηηθή ιήςε
απνθάζεσλ, εκθαλίδνληαη σο ππνδεηγκαηηθέο κηαο
ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο πξνο ηελ θνηλσλία. ηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
δηαλχνπκε ππφ ην πξίζκα ηνπ ζηελνχ ειέγρνπ θαη ηνπ
πεξηνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ θαη δαπαλψλ,
κφλν ε ηζφηηκε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο κπνξεί λα παξέρεη πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή
θξνληίδα .
Παξαδφμσο, ε αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο δελ θαηάξγεζε
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίζαιςε ηεο
αζζέλεηαο. Παξάιιεια ε θπξηαξρία ηεο επηζηήκεο
έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηεο
ζέηνπλ ηα αμηνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηα πνιηηηζηηθά
πξφηππα, θαζψο θαη ε αηνκηθή εκπεηξία θαη νη θαλφλεο
πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Η κείδνλνο
πξφθιεζε σζηφζν βξίζθεηαη ζην κέιινλ , θαζψο ζηα
επφκελα ρξφληα ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα
εμηζνξξφπεζεο ηεο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ
ησλ αζζελψλ, κε ηελ επηηαθηηθή ππνρξέσζε ρξήζεο
ησλ
πγεηνλνκηθψλ
πφξσλ
κε
ζχλεζε,

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηθαηνζχλε θαη απηφ είλαη έλα
«βάξνο» ζπιινγηθφ πνπ νη ηαηξνί δελ κπνξνχλ λα
ζεθψζνπλ κφλνη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση
ΑΓΡΑΦΙΩΣΗ Γ., Τγεία θαη αξξψζηηα. Κνηλσληθφπνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο, εθδ. Λίηζαο, Αζήλα, 1988.
ΑΓΡΑΦΙΩΣΗ Γ., ΚΑΙ ΤΝ., AIDS. Η εγθάξζηα ζθηά
εθδ.Τςηινλ, Αζήλα, 1997
ΚΤΡΙΟΠΟΤΛΟ Γ., ΚΑΙ ΤΝ., Τγεία
θαη θνηλσληθή
πξνζηαζία ζηελ ηξίηε ειηθία, Κέληξν Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
ηεο Τγείαο, Αζήλα, 1993.
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΓΔΙΑ, Παγθφζκηα ηξαηεγηθή
γηα « Τγεία γηα φινπο κέρξη ην έηνο 2000», Γελεχε, 1981.
ΑΡΑΦΗ Π., ΚΑΙ ΤΝ., Ο δηαθξηηφο ξφινο ηεο
λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζην κάλαηδκελη ηνπ λνζνθνκείνπ.
Interscientific Health Care (2010) Σφκνο 2, Σεχρνο4, 148154)
Ξενόγλωσση
AMZAT J., R. O. 2014. Health, Disease, and Illness as
Conceptual Tools. Health, Disease, and Illness as
Conceptual Tools. Medical Sociology in Africa.: Cham.
ANDREWS, J. 2011. History of Medicine: Health, Medicine
and Disease in the Eighteenth Century. Br J 18th Cent Stud,
34, 503-515.
BECKER D.M. 1988. History of Preventive Medicine. .
Prevention in Clinical Practice. Springer, Boston, MA
BOLTON S. C., 2003. Multiple roles? Nurses as managers in
the NHS, International Journal of Public Sector Management,
16 (2), pp. 122 – 130.
CLARK, J. 2014. Medicalization of global health 1: has the
global health agenda become too medicalized? Glob Health
Action, 7, 23998.
COHN, S. K. Oxford University Press. 2003. The Black
Death Transformed: Disease and Culture in Early
Renaissance Europe. , New York, Oxford University Press.
COLLYER F. PALGRAVE MACMILLAN 2015. The Palgrave
Handbook of Social Theory in Health, Illness and Medicine,
UK, PALGRAVE MACMILLAN.
CONRAD, P. & BARKER, K. K. 2010. The social
construction of illness: key insights and policy implications. J
Health Soc Behav, 51 Suppl, S67-79.
FREIDSON, E. Atherton Press 1970. Professional
dominance: The social structure of medical care., New York,
Atherton Press.
GERAGHTY, K. E. & WYNIA, M. 2000a. Advocacy and
community: the social roles of physicians in the last 1000
years. Part I. MedGenMed, 2, E29.
GERAGHTY, K. E. & WYNIA, M. 2000b. Advocacy and
community: the social roles of physicians in the last 1000
years. Part II. MedGenMed, E28.
GERAGHTY, K. E. & WYNIA, M. 2000c. Advocacy and
community: the social roles of physicians in the last 1000
years. Part III. MedGenMed, E27.
GREENLAND, S. 2005. Epidemiologic measures and policy
formulation: lessons from potential outcomes. Emerg
Themes Epidemiol, 2, 5.
HUBER, M., KNOTTNERUS, J. A., GREEN, L., VAN DER
HORST, H., JADAD, A. R., KROMHOUT, D., LEONARD, B.,
LORIG, K., LOUREIRO, M. I., VAN DER MEER, J. W.,
SCHNABEL, P., SMITH, R., VAN WEEL, C. & SMID, H.
2011. How should we define health? BMJ, 343, d4163.
KABA, R. & SOORIAKUMARAN, P. 2007. The evolution of
the doctor-patient relationship. Int J Surg, 5, 57-65.
KENNY, D. & ADAMSON, B. 1992. Medicine and the health
professions: issues of dominance, autonomy and authority.
Aust Health Rev, 15, 319-34.

Cor. Author : Lahana Eleni, 3 V. Soultouki Street , 41221, Larisa, email: lahana@teilar.gr

98

Διεπιζηημονική Φπονηίδα Υγείαρ(2018) Τόμορ 10,Τεύσορ 2, 91-99
LAÍN E., P. McGraw-Hill 1969. Doctor and patient., New
York, McGraw-Hill.
LEE, K. 2000. The impact of globalization on public health:
implications for the UK Faculty of Public Health Medicine. J
Public Health Med, 22, 253-62.
PARSONS, T. 1951. Illness and the role of the physician: a
sociological perspective. Am J Orthopsychiatry, 21, 452-60.
PARSONS, T. 1975. The sick role and the role of the
physician reconsidered. Milbank Mem Fund Q Health Soc,
53, 257-78.
PESCOSOLIDO, B. 2013. Theories and the Rise and Fall of
the Medical Profession. In: COCKERHAM, W. C. (ed.)
Medical Sociology on the Move: New Directions in Theory.
Dordrecht: Springer Netherlands.https://doi.org/10.1007/97894-007-6193-3_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-0076193-3_9
SARFATTI-LARSON, M. University of California Press 1977.
The rise of professionalism, Berkeley, CA, University of
California Press.
SIEGLER M. 2011. The Three Ages of Medicine and the
Doctor Patient Relationship. Monograp
i Lucas Foundation, 26.
SOMMERFELD, J. 2003. Plagues and peoples revisited.
Basic and strategic research for ingectious disease control at
the intergace in the life, health and social sciences. EMBO
Rep, 4 Spec No, S32-4.

ISSN 1791 - 9649

SUNOL, R., WAGNER, C., ARAH, O. A., KRISTENSEN, S.,
PFAFF, H., KLAZINGA, N., THOMPSON, C. A., WANG, A.,
DERSARKISSIAN, M., BARTELS, P., MICHEL, P.,
GROENE, O. & CONSORTIUM, D. U. P. 2015.
Implementation of Departmental Quality Strategies Is
Positively Associated with Clinical Practice: Results of a
Multicenter Study in 73 Hospitals in 7 European Countries.
PLoS One, 10, e0141157.
TAUSCH, A. 2016. Is globalization really good for public
health? Int J Health Plann Manage, 31, 511-536.
TEMPLE, L. K., MCLEOD, R. S., GALLINGER, S. &
WRIGHT, J. G. 2001. Essays on science and society.
Defining disease in the genomics era. Science, 293, 807-8.
THOMPSON, W. S. 1929. Population. American Journal of
Sociology, 34, 959-975.
TIMMERMANS, S. & OH, H. 2010. The continued social
transformation of the medical profession. J Health Soc
Behav, 51 Suppl, S94-106.
WEATHERALL, D., GREENWOOD, B., CHEE, H. L. &
WASI, P. 2006. Science and Technology for Disease
Control: Past, Present, and Future. In: JAMISON, D. T.,
BREMAN, J. G., MEASHAM, A. R., ALLEYNE, G.,
CLAESON, M., EVANS, D. B., JHA, P., MILLS, A. &
MUSGROVE, P. (eds.) Disease Control Priorities in
Developing
Countries.
2nd
ed.,
Washington
(DC).https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21250320
WEINER, D. B. & SAUTER, M. J. 2003. The city of Paris and
the rise of clinical medicine. Osiris, 18, 23-42.

Υπεύθ. Αλ/υίας: Λατανά Ελένη, Β. Σοσλτούκη 3, 41221, Λάρισα, email: lahana@teilar.gr

99

