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« Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας … τα λόγια φυλάγουν τη
μορφή του ανθρώπου… »
Γ. Σεφέρης
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Περίληψη
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, το ιατρικό επάγγελμα έχει κατακτήσει μια
προνομιακή θέση στον κοινωνικό καταμερισμό των επαγγελμάτων αλλά και
στην κοινωνική ιεραρχία. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970, διάφοροι
παράγοντες -κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί- επηρεάζουν και
αμφισβητούν την ιατρική εξουσία και αυτονομία.
Βασιζόμενοι στην ερμηνευτική παράδοση, οργανώνουμε μια ποιοτική έρευνα,
με τη λήψη ημιδομημένων συνεντεύξεων, στον ιατρικό επαγγελματικό χώρο,
επιδιώκοντας να εξηγήσουμε την κοινωνική πραγματικότητα του ιατρικού
επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η έρευνά μας καλείτα να απαντήσει στα εξής
ερωτήματα: 1) Με ποιο τρόπο οι γιατροί

βιώνουν τις μεταβολές που

συμβαίνουν στον επαγγελματικό τους χώρο και ποια ερμηνευτικά σχήματα
ενεργοποιούν οι ίδιοι προκειμένου να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν τις
μεταβολές αυτές. 2) Πώς οι γιατροί νoηματοδοτούν τη δική τους συμπεριφορά,
όντας επαγγελματίες υγείας, και τη συμπεριφορά των άλλων δρώντων στο
χώρο της υγείας. 3) Με ποιους τρόπους παρεμβαίνουν οι ίδιοι οι γιατροί στην
κατασκευή της σύγχρονης πραγματικότητας του χώρου της υγείας.
Οι παρατηρούμενες μεταβολές στον ιατρικό επαγγελματικό χώρο αφορούν,
κυρίως, τη συγκρότηση της ιατρικής ταυτότητας και τις ιατρικές πρακτικές. Οι
γιατροί ασκούν κριτική στην προσπάθεια εσωτερίκευσης, μέσω εκπαιδευτικών
θεσμών, του βιοϊατρικού μοντέλου της ιατρικής, που αφαιρεί τον πάσχοντα από
τις κοινωνικές του σχέσεις και τον θέτει σε σχέση ανισότητας με πολλούς
τρόπους. Παράλληλα, υποστηρίζουν την άποψη ότι οι βιοϊατρικές τεχνολογίες
δεν είναι κοινωνικά και ηθικά ουδέτερες, αλλά, αντίθετα, προάγουν την
εμπορευματοποίηση της υγείας.
Από την άλλη μεριά, οι γιατροί αξιολογούν ως σημαντικές τις σχέσεις τους με
τους ασθενείς, με το κράτος και με την ίδια την κοινωνία: κοινωνικοί παράγοντες
διαμορφώνουν κάθε φορά το είδος των σχέσεων εξουσίας μεταξύ γιατρού και
ασθενή· όσον αφορά τη σχέση του ελληνικού κράτους και του ιατρικού
επαγγέλματος, αυτή χαρακτηρίζεται, αφενός, από τη

χειραγώγιση των

Eλλήνων γιατρών από το κράτος, και, αφετέρου, από την αποτυχία του κράτους
να τηρήσει τους κανόνες λειτουργίας του τομέα της υγείας· οι γιατροί θεωρούν
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δικαιολογημένη την, εκ μέρους της κοινωνίας, άσκηση κριτικής στο ιατρικό
σώμα για τα φαινόμενα του ιατροκεντρισμού, της ιατρικοποίησης, της
ιατρογένεσης και της εμπορευματοποίησης της υγείας.
Οι Έλληνες γιατροί διεκδικούν το δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκευή της
σύγχρονης πραγματικότητας του χώρου της υγείας, με την υποστήριξη
προτάσεων οι οποίες αφορούν τις πολιτικές της υγείας, το εφαρμοζόμενο
μοντέλο της ιατρικής, και τις ιατρικές πρακτικές. Έτσι, μεταξύ της φιλελεύθερης
και της κοινωνικής άποψης για τα συστήματα υγείας, επιλέγουν μια συνθετική
προσέγγιση που στον πυρήνα της υπάρχει η ανταγωνιστικότητα δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα αλλά και εντός του δημόσιου τομέα. Την ίδια στιγμή, θεωρούν
αναγκαία την ηθικοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος απέναντι στη διαφθορά,
την εκλογίκευση των ιατρικών πράξεων, και το συνδυασμό του βιοϊατρικού
μοντέλου της ιατρικής με ολιστικές θεωρήσεις του ανθρώπινου οργανισμού.
Συμπερασματικά, το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί, ακόμα, την εξουσία του στο
χώρο της υγείας. Ωστόσο, ο ιατρικός λόγος,όπως προέκυψε από την έρευνά
μας, περιγράφει ένα δυσοίωνο μέλλον για την εξουσία και την αυτονομία του
ιατρικού επαγγέλματος: ο κυρίαρχος νεοφιλελευθερισμός, με την εγγενή λογική
της μείωσης του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών δικαιωμάτων,
φαίνεται να λειτουργεί περιοριστικά για το ιατρικό επάγγελμα.

7

ABSTRACT
At the end of 19th century the medical profession obtained a privileged
position among the other professions and was in the lead of social hierarchy.
Despite this fact, from the early seventies, social, political, economic and
cultural factors affected and disputed the medical power and autonomy.
Based on the interpretive tradition, we organized a qualitative research, by
the method of semi-structured interviews among medical practitioners,
seekiking an explanation for the social reality of the medical profession in
Greece. Our research has been confronted to answer the following questions:
1. In which ways Greek doctors experience the changes taking place in
their profession-related field and which interpretative patterns they
activate for the purpose of explaining and explicating the above
changes.
2. How doctors realize their own behavior as medical professionals and
the behavior of other professionals involved in this field.
3. How doctors themselves intervene in the construction of the medical
field’s contemporary reality.

The observed alteration in the medical profession field basicaly concern the
construction of their medical identity and medical practices. Doctors criticize the
educational institution’s effort to internalize the biomedical model, which
removes from the patiens their social relationships and puts them in a position
of inequality in many ways. At the same time, doctors support the opinion that
biomedical technologies are not socially and morally neutral. On the contrary,
they promote the commercialization of health.
On the one hand, doctors consider their relationships with the patients, the
state, with the society itself of great significance. Social factors form, in every
occasion, the kind of authoritative relationship between doctors and patients.
On the other hand, as far as the state is concerned, it manipulates the doctors
and fails to comply with the function rules of the health care sector.Greek
doctors consider justified the exercised social criticism for the phenomena of
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doctor-centered practice, the intervention of medicine in aspects of social
issues, the medical malpractices and the commercialization of health.
Greek doctors demand the right to participate in the construction of the
medical field’s modern reality. Also, they support suggestions that concern the
medical policies, the applied model of medicine and the medical practices.
Thus, between liberal and social views about the health systems, they choose
a compositional approach. Within the core of this approach there is strong
competitivness between public and private health sectors and within the public
sector as well. Simultaneously, they regard as necessary the moralization of
medical profession towards corruption, the rationalization of medical actions
and the combination of the biomedical health model with the holistic views
about human organism.
In conclusion, the medical profession maintains its power in the health care
field.However, the medical discourse, as it appears in our research, describes
an ominus future for the power and autonomy of the medical profesion: the
prevailing neo-liberalism, with its inherent logic of reducing the welfare state
and labor rights, seems to function in a restraining way for the medical
profession.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(Το ιατρικό επάγγελμα: από την κορυφή της κοινωνικής και επαγγελματικής
ιεραρχίας, στην αμφισβήτηση της αυτονομίας, της εξουσίας, και της
ανθρωπιστικής του ταυτότητας)
Στην ύστερη νεωτερική κοινωνία μερικοί τομείς της παραγωγικής διαδικασίας
ελέγχονται από ορισμένα επιστημονικά επαγγέλματα τα οποία, λόγω του σε
μεγάλο βαθμό αυτόνομου ρόλου τους στην παραγωγή σημαντικών αγαθών και
υπηρεσιών, τοποθετούνται στην κορυφή της επαγγελματικής και κοινωνικής
ιεραρχίας, συνοδευόμενα από σειρά προνομίων.Ένα από αυτά είναι το ιατρικό
επάγγελμα το οποίο στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας κατέχει τον κεντρικότερο
ρόλο. Σχετικό με τη θέση του ιατρικού επαγέλματος στην κοινωνική ιεραρχία
είναι το γεγονός ότι το επάγγελμα αυτό μαζί με άλλα επιστημονικά επαγγέλματα
αποτελούν την πρώτη επιλογή σπουδών και επαγγέλματος για πολλούς
νέους.Υπάρχει ακόμα η τάση στην κοινωνία να εξιδανικεύται ο ρόλος του
ιατρικού επαγγέλματος, καθώς μια τέτοια επιλογή, προσανατολισμένη στην
ατομική επιτυχία και στην επαγγελματική σταδιοδρομία, επενδύεται με
ανθρωπιστικά κίνητρα.Πολλά όμως γεγονότα έρχονται να αμφισβητήσουν
αυτήν την αντίληψη, ενώ συγχρόνως τα θέματα της υγείας, επειδή έχουν
κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις, γίνονται
αντικείμενο

ενδιαφέροντος

εξωϊατρικών

παραγόντων

του

πολιτικού,

οικονομικού και κοινωνικού φάσματος. Από τη δεκαετία του ’70 και μετά,
διεθνώς, μια σειρά από παράγοντες, εξωτερικοί και εσωτερικοί του ιατρικού
επαγγέλματος, επηρεάζουν και αμφισβητούν την ιατρική αυτονομία και εξουσία
στο χώρο της υγείας, διεκδικώντας ρόλους και αρμοδιότητες που ανήκουν στο
ιατρικό επάγγελμα.
Βασιζόμενοι στην ερμηνευτική παράδοση, οργανώνουμε μια ποιοτική έρευνα
στον

ιατρικό

επαγγελματικό

χώρο

του

Ηρακλείου,

επιδιώκοντας

να

ερμηνεύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα του ιατρικού επαγγέλματος. Η
έρευνά μας καλείται να απαντήσει σε τρία ερευνητικά ερωτήματα: 1) Με
δεδομένο ότι, στην παρούσα ιστορικο-κοινωνική συγκυρία, ο χώρος της υγείας
έχει μια έντονα δυναμική διάσταση, πώς αντιλαμβάνονται οι γιατροί τις
μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν στον επαγγελματικό τους χώρο και ποια
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ερμηνευτικά σχήματα ενεργοποιούν προκειμένου να κατανοήσουν και να
εξηγήσουν αυτές τις μεταβολές. 2) Οι γιατροί, ως επαγγελματίες της υγείας,
πώς ερμηνεύουν τη δική τους συμπεριφορά και τη συμπεριφορά των άλλων
κοινωνικών δρώντων με τους οποίους αλληλεπιδρούν καθημερινά. 3) Ποιες
δυνατότητες παρέμβασης στη σύγρονη πραγματικότητα του χώρου της υγείας,
θεωρούν οι γιατροί ότι έχουν και με ποιον τρόπο υποστηρίζουν ότι τις
εκμεταλλεύονται.
Στη βάση της ερμηνευτικής προσέγγισης, επιλέχθηκε η μέθοδος των
συνεντεύξεων ημι-δομημένου τύπου που λάβαμε από γιατρούς οι οποίοι
εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επιλογή
αυτή έγινε επειδή η ποιοτική συνέντευξη

δίνει στον πληροφορητή τη

δυνατότητα να αναπτύξει το δικό του λόγο εντός του δικού του νοηματικού
πλαισίου και σε μας τη δυνατότητα να μάθουμε σε βάθος την κοινωνική πλευρά
του χώρου της υγείας. Η παρούσα έρευνα νομίζουμε ότι μπορεί να συνεισφέρει
στην κοινωνική έρευνα, καθώς, απ’ όσο γνωρίζουμε, οι ποιοτικές έρευνες για
τον ιατρικό επαγγελματικό χώρο είναι περιορισμένες σε αριθμό. Είναι
αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε, ωστόσο, μας δίνεται η
δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια ολική εικόνα για κάθε περίπτωση, καθώς
και να ερευνήσουμε την ύπαρξη κοινών στοιχείων ή διαφορών.
Η διάταξη των τμημάτων της εργασίας περιλαμβάνει, εκτός της εισαγωγής, το
κυρίως θέμα όπου αναπτύσσονται α) το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, και
β) το εμπειρικό τμήμα της έρευνας που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της
έρευνας, την ανάλυση των συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα της έρευνας.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα και η σχετική συζήτηση.
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Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ
B.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β.1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κάποιος την ανθρώπινη εργασία.
Για παράδειγμα, ο Μάρξ ορίζει την εργασία ως μέσο εξασφάλισης της
επιβίωσης και ως μέσο υλοποίησης της ανθρώπινης προσωπικότητας,ενώ η
Άρεντ ξεχωρίζει το μόχθο για τη συντήρηση της ζωής από την εργασία, δηλαδή
τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την κατασκευή, διατήρηση και
αναπαραγωγή του πολιτισμού (Ρωμανός, 2010: 14,29). Παράλληλα, ο
προσδιορισμός της ανθρώπινης εργασίας ως επάγγελμα έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθώς είναι φορτισμένη ιστορικά και νοηματοδοτείται από το πλαίσιο
που χρησιμοποιείται. Ο Sewell αποφαίνεται ότι «το επάγγελμα επιτρέπει να
πούμε κάποια πράγματα με σύντομο τρόπο» (Piotet, 2010: 172).Η αναφορά,
επίσης, ενός ατόμου στο επάγγελμα, επιτρέπει, μέσω της επαγγελματικής
ταυτότητας, την αποκάλυψη της κοινωνικής ταυτότητας και την κατάταξη του
ατόμου αυτού σε μια κοινωνική και οικονομική τάξη. Από μια άλλη οπτική, το
επάγγελμα νοείται ως μια προστασία απέναντι στο άγνωστο που αντιμετωπίζει
κανείς στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει δε τα στοιχεία της ασφάλειας, της
αυτονομίας και της αξιοπρέπειας.
Η μελέτη των επαγγελμάτων απαιτεί πριν απ’ όλα τη διευκρίνιση των όρων
που χρησιμοποιούνται στις σχετικές αναφορές για τα επαγγέλματα. Τα
επαγγέλματα είναι συνέχεια του θεσμού των συντεχνιών του μεσαίωνα,
ενώσεων προσώπων oι οποίες ταυτίζονταν με τη μονοπώληση ορισμένων
υπηρεσιών και αγαθών, η οργάνωσή τους στηριζόταν σε κοινοτικό πρότυπο,
στα πλαίσια του οποίου η συλλογική ταυτότητα καθόριζε την ατομική ταυτότητα
και τα μέλη τους ασπάζονταν κοινές αξίες και πεποιθήσεις, στη βάση του
δόγματος «ένα σώμα, ένα τάγμα» (Piotet 2010: 178). Στην αντίθετη πλευρά
κινείται η οικονομική εταιρεία που αποτελεί ένωση κεφαλαίων για ένα
συγκεκριμένο σκοπό. Με σύγχρονους όρους, επάγγελμα είναι μια οριοθετημένη
απασχόληση βάσει της οποίας το άτομο διενεργεί πράξεις προς όφελος της
κοινωνίας σε οικονομικό, πολιτικό, και κοινωνικό επίπεδο. ‘Ετσι, τα
επαγγέλματα είναι ένας τύπος απασχόλησης που χαρακτηρίζεται από: τη
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διαπιστωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση·τη δημιουργία κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας· την εκπροσώπηση από σύλλογο· την αυτονομία στη διαχείριση
των γνώσεων·την αποδοχή από τα άλλα επαγγέλματα και τη δημόσια
εμπιστοσύνη· την απόλαυση ωφελειών, υλικών και συμβολικών.Στο σημείο
αυτό είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός μεταξύ του σαφώς οριοθετημένου
επαγγέλματος (profession), της απλής βιοποριστικής απασχόλησης (job) και
του μη σαφώς οριοθετημένου επαγγέλματος (occupation). Είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι στην ύστερη νεωτερική κοινωνία, κάποια επαγγέλματα, λόγω του
σχεδόν αυτόνομου ρόλου τους στην παραγωγή σημαντικών υπηρεσιών,
τοποθετούνται στην κορυφή της επαγγελματική ιεραρχίας, χαρακτηρίζονται δε
ως ελευθέρια επαγγέλματα (free professions) ή ως επαγγέλματα status
(Χιωτάκης, 1998: 39).
Ο όρος επαγγελματίας, σημαίνει τη δυνατότητα κάποιου να δέχεται
υπευθυνότητες και να κάνει επιλογές οι οποίες καθορίζονται από το καθήκον
της διαχείρησης της ευημερίας κάποιου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας που προσφέρει στον οργανισμό όπου
εργάζεται. O Parsons υποστηρίζει ότι ο επαγγελματίας ξεχωρίζει από τον μη
επαγγελματία κατά το ότι οι εξυπηρετούμενοι απ’ αυτόν αντιμετωπίζονται
ισότιμα, οι υπηρεσίες του παρέχονται για το κοινό καλό και βασίζονται σε
τεκμηριωμένες παρεμβάσεις· παράλληλα, το άτομο αποκτά επαγγελματισμό,
μέσα από την επιστημονική πρακτική άσκηση και όχι με την απόκτηση τυχαίας
ή παραδοσιακής γνώσης· επιπλέον, προστέθηκαν στον ιδεότυπο του
επαγγελματία, οι ηθικές αρχές και η κατάλληλη επαφή και επικοινωνία με το
χρήστη των υπηρεσιών.
H επαγγελματοποίηση (professionalization), είναι μια διαδικασία που
μετατρέπει μια απασχόληση σε επάγγελμα. Σχετίζεται με την έννοια του
επαγγελματικού αποκλεισμού, κατά την οποία οι επαγγελματικές ομάδες
αποκλείουν οποιονδήποτε που δεν διαθέτει τα οριζόμενα προσόντα. Με αυτόν
τον τρόπο, διαχωρίζουν αυτούς που δεν ανήκουν στην ομάδα τους και
ισχυροποιούν το ρόλο τους, δημιουργώντας βαθμιαία την επαγγελματοποίηση
του αντικειμένου απαχόλησής τους Από την δεκαετία του 1970, η
επαγγελματοποίση συνδέθηκε με το κράτος πρόνοιας και τη λειτουργία της
ιδρυματικής περίθαλψης. Παράλληλα, Ο Illich εισήγαγε την έννοια της απο14

επαγγελματοποίησης ως την τάση του μέλλοντος των επαγγελμάτων· με αυτόν
τον όρο εννοεί την απώλεια των μοναδικών ποιοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν
ένα επάγγελμα: το μονοπώλιο της γνώσης, την πίστη για την ηθική των
παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξουσία πάνω στον πελάτη, τις προσδοκίες από
την επαγγελματική αυτονομία (Haug, 1973: 197).
Ο όρος επαγγελματισμός, σύμφωνα με τον Freidson, προέρχεται από το
λατινικό ρήμα professore που σημαίνει δηλώνω, χρησιμοποιήθηκε δε για να
δηλώσει μια σειρά από προνόμια που απολάμβανε κάποιος ο οποίος ασκούσε
ένα επάγγελμα, κάτι που εθεωρείτο δίκαιο ως συναλλαγή, επειδή προσέφερε
οφέλη στην κοινωνία Ωστόσο, ο όρος αυτός έχει επιδεχθεί πολλές ερμηνείες:
για παράδειγμα,μπορεί να ορισθεί ως μια ρυθμιστική στρατηγική που
χρησιμοποιείται από κάποια επαγγέλματα, με σκοπό να αποκτήσουν αυτά τον
έλεγχο στην αγορά εργασίας Από την άλλη μεριά, ο επαγγελματισμός, συχνά,
αξιολογείται ως μια θετική αναφορά στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο επαγγελματισμός αφορά επίσης και τον χρήστη των υπηρεσιών, καθώς οι
εξυπηρετούμενοι ενδιαφέρονται να βρούν τον κατάλληλο επαγγελματία που θα
αναλάβει να λύσει το πρόβλημα που τους απασχολεί. Έτσι, ο χρήστης είναι
αυτός που δημιουργεί την καλή ή την κακή φήμη για τον επαγγελματία.
Β.1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας βασίζεται στην κοινωνιολογία
των επαγγελμάτων, στην κοινωνιολογία της ιατρικής και στην κοινωνιολογία της
υγείας και της ασθένειας. Η κοινωνιολογία των επαγγελμάτων ασχολείται με τον
κοινωνικό ρόλο των επαγγελμάτων και με τους τρόπους νομιμοποίησής τους·
η κοινωνιολογία της ιατρικής αναπτύσσει έναν κριτικό λόγο έναντι της ιατρικής,
στο στόχο της να θέσει υπό τον έλεγχό της μεγάλους τομείς της κοινωνίας.Εδώ,
το ενδιαφέρον περιορίζεται στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ γιατρών και ασθενών
και μεταξύ ιατρικής και κράτους. Από την άλλη μεριά, η κοινωνιολογία της
υγείας και της ασθένειας εστιάζει στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους
γίνονται αντιληπτές οι έννοιες της υγείας, της ασθένειας, της ζωής και του
θανάτου και στους τρόπους μέσω των οποίων οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται
με τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και δοξασίες της κάθε ιστορικο-κοινωνικής
συγκυρίας.
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Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας, Marx και Weber, ασχολήθηκαν με τα
επαγγέλματα τα οποία χαρακτήρισαν ως παράγοντες ιστορικών, πολιτικών και
κοινωνικών εξελίξεων.Ο Marx, στην ανάλυσή του για τον καταμερισμό της
εργασίας, στα πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης της εποχής του,
αναφέροντας ότι: «...κάθε εργασία είναι παραγωγική αν παράγει, αν δημιουργεί
ένα προϊόν ή κάποια άλλη αξία χρήσης...» (Δεδουσόπουλος, 1983: 7), θέτει τα
επαγγέλματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες, εκτός παραγωγικής σφαίρας. Από
την άλλη μεριά, ο Weber θεωρεί τους επαγγελματίες, κατόχους ενός τομέα
γνώσης που εξαρτάται από τη γραφειοκρατική μηχανή, και οι οποίοι
συμβάλλουν με την ανάπτυξη του γνωστικού τους αντικειμένου στην ομαλή
λειτουργία της εξουσίας και του καπιταλισμού (Δούκα, 2010: 99).
Οι σημαντικότερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ιατρικού επαγγέλματος
που θα αναπτύξουμε παρακάτω, εδράζονται: στη λειτουργική θεώρηση·στη
θεωρία της συμβολικής διαντίδρασης· στη θεωρία της κοινωνικής εξουσίας των
ελευθέριων επαγγελμάτων (power approach)· στη θεωρία της «φυσικής
ιστορίας» των ελευθέριων επαγγελμάτων· στη θεωρία της πολιτικής
οικονομίας· στη μεταδομιστική θεωρία για την παραγωγή πειθήνειων
σωμάτων·στη θεωρία περί ιατρικοποίησης· στο θεωρητικό ρεύμα του κριτικού
ρεαλισμού.
1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
(Το ιατρικό επάγγελμα ως μια αυτόνομη εργασιακή απασχόληση
προσανατολισμένη προς το συλλογικό συμφέρον)
Η λειτουργική θεώρηση βασίζεται στις απόψεις των Weber, Durkheim και
Τonnies, για το φαινόμενο του σύγχρονου καταμερισμού εργασίας και των
κοινωνικών επιπτώσεών του, στη διαμόρφωση, δηλαδή, των κοινωνικών
τάξεων και τη νομιμοποίηση της ιεραρχίας των επαγγελμάτων. Για τον Tonnies,
ο σύγχρονος καταμερισμός εργασίας ταυτίζεται με την Εταιρική Κοινωνία, μια
ένωση συμβαλλόμενων ατόμων στη βάση ενός κοινού σκοπού, ένα είδος
επαγγελματικής ένωσης που διασφαλίζει το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον
των μελών της. Από την πλευρά του ο Weber, διατυπώνοντας τα πρότυπα
κοινωνικής δράσης, αντιστοίχησε, περισσότερο, τον ορθολογικό ως προς την
αξία τρόπο δράσης στις συντεχνίες και στην ιστορική τους συνέχεια, τα
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σύγχρονα ελευθέρια επαγγέλματα.Τέλος, για τον Durkheim, ο κοινωνικός
καταμερισμός της εργασίας, αντανακλά τη διαφοροποίηση των επιμέρους
επαγελμάτων της σύγχρονης αστικής κοινωνίας η οποία διακρίνεται με αυτόν
τον τρόπο από μια οργανική αλληλεξάρτηση των μελών της, την οργανική
αλληλεγγύη. Στην περίπτωση αυτή, μέσα από τον καταμερισμό της εργασίας,
αναπτύσσεται μια επαγγελματική ηθική που με τη σειρά της επιβάλλει κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς. Έτσι, η οργανική αλληλεγγύη, η αίσθηση της
αλληλοεξάρτησης, συνεπάγεται και έναν αντίστοιχο τρόπο δράσης και ένα ήθος
που εκδηλώνεται ως κοινωνική αλληλεγγύη.
Μεταγενέστερα, οι πρώιμες προσεγγίσεις των επαγγελμάτων στη βρεττανική
κοινωνιολογία, εστίασαν στην έννοια του επαγγελματισμού (professionalism)
και στη διατήρηση της σταθερότητας των κοινωνικών συστημάτων.Στα πλαίσια
αυτά,

δόθηκε

έμφαση

στην

εργασιακή

συνεργασία,

στην

αυτόνομη

απασχόληση και στις σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες βασίζονται στις τεχνικές
ικανότητες (Evetts, 2006: 515-531). Παράλληλα, οι Αμερικάνοι κοινωνιολόγοι
των επαγγελμάτων της ίδιας περιόδου, έδωσαν βάρος στην εργασιακή αξία του
επαγγελματισμού που περιελάμβανε την εμπιστοσύνη, την ικανότητα και τη
συνεργασία.
Γενικότερα, στη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960, αναδείχτηκε
ένας τρόπος ορισμού των επαγγελμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά τους
(«traits» approach), όπως: η εξειδικευμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο
αλτρουϊσμός, ο προσανατολισμός προς τις οικουμενικές αξίες, καθώς και η
τήρηση ενός δεοντολογικού κώδικα συμπεριφοράς και η ανάπτυξη ιδιαίτερων
σχέσεων με τους πελάτες.Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, η αυτονομία
που έχει το ιατρικό επάγγελμα ερμηνεύεται ως απόρροια της υψηλής
εξειδίκευσης και του κοινωνικού προσανατολισμού των γιατρών. Συνίσταται δε
η αυτονομία αυτή στο θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ιατρικού
επαγγέλματος να διαμορφώνει το περιεχόμενο της ιατρικής εκπαίδευσης, τα
διαγνωστικά και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.Η κριτική που ασκείται στην
προσέγγιση των επαγγελμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά τους, είναι ότι
αποδέχεται τους ιδεολογικούς ισχυρισμούς τους οποίους αναπτύσσουν για τον
εαυτό τους τα κατεστημένα επιστημονικά επαγγέλματα και ιδιαίτερα το ιατρικό
(Χιωτάκης, 1998: 61).
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Η λειτουργική προσέγγιση των επαγγελμάτων, πέραν της περιγραφής των
χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων, επικεντρώνεται και στη λειτουργική
σημασία που έχουν αυτά για την κοινωνική αναπαραγωγή τους, ή σύμφωνα με
τον Parsons, για την αρμονική διατήρησή τους σε συνθήκες κοινωνικής
ισορροπίας.Ο Parsons, εξετάζοντας τη σχέση των ελευθέριων επαγγελμάτων
με τη σύγχρονη δυτική κοινωνία, αποφαίνεται ότι πολλά σημαντικά στοιχεία της
-η εφαρμογή της επιστήμης και η εκπαίδευση- εξαρτώνται από την ομαλή
λειτουργία των επαγγελμάτων (Parson, 1939: 457). Και αλλού, αναφέρει ότι «το
πλέγμα των επαγγελματικών σχέσεων...έχει γίνει το σημαντικότερο επιμέρους
συνεκτικό γνώρισμα που διέπει τις μοντέρνες κοινωνίες» (Parsons,1957: 545).
Ο Parsons, βασιζόμενος στις αναλύσεις των Weber, Durkheim και Tonnies,
διατύπωσε

τα εναλλακτικά

πρότυπα του κοινωνικού πράττειν, τα οποία

ανάγονται είτε στον παραδοσιακό είτε στο σύγχρονο τύπο κοινωνίας. Τα
πρότυπα τα οποία ισχύουν, περισσότερο, στη σύγχρονη (εταιρική) κοινωνία
επηρεάζουν τα ελευθέρια επαγγέλματα, ισχύει όμως και το αντίστροφο: τα
ελευθέρια επαγγέλματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προτύπων
αυτών.Βάσει αυτών των προτύπων, ο γιατρός έναντι των πελατών, είναι
συναισθηματικά ουδέτερος, ο ρόλος του από λειτουργικής πλευράς είναι
εξειδικευμένος, η στάση του είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη από προσωπικά
κριτήρια, αποκτά δε την επαγγελματική του καταξίωση με την ατομική του
προσπάθεια.Όσον αφορά τη σχέση γιατρού-πελάτη, ενώ είναι εξειδικευμένη και
συναισθηματικά ουδέτερη, όπως ελέχθη παραπάνω, επειδή ο γιατρός θέτει σε
προτεραιότητα το καλό του ασθενούς, η στάση του δεν θεωρείται
ατομοκεντρική και εγωϊστική (Χιωτάκης, 1998: 67).Αναφορικά με τα κίνητρα της
ανθρώπινης δράσης, ο Parsons απορρίπτει τη διχοτόμηση που κάνει η
παραδοσιακή σκέψη σε αμιγώς εγωϊστικά και αλτρουϊστικά κίνητρα. Με αυτήν
την έννοια, ο επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας, για παράδειγμα ο γιατρός,
έχουν τον ίδιο στόχο: επιτυχία και αναγνώριση· η διαφορά συνίσταται στο ότι
αντιμετωπίζουν διαφορετικές καταστάσεις, γεγονός που επιβάλλει και άλλες
συμπεριφορές: «Φαίνεται πως η διαφορά συνίσταται περισσότερο στον ορισμό
της κατάστασης...» (Parsons, 1939: 464).
Ο Parsons,αποπειρώμενος να αποσαφηνίσει τα ειδικά χαρακτηριστικά του
επαγγελματισμού, τις κεντρικές του αξίες και τη συμβολή του στην κοινωνική
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τάξη και τη σταθερότητα, έδωσε έμφαση στον «προσανατολισμό προς το
συλλογικό συμφέρον». Για τον Parsons, o προσανατολισμός προς το
συλλογικό συμφέρον είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει το στοιχείο της
εμπιστοσύνης στη σχέση του επαγγέλματος με το κοινό, αποτελεί δε
χαρακτηριστικό τόσο του ρόλου του ασθενούς όσο και του ρόλου του γιατρού
στη θεραπευτική διαδικασία. Οι δύο ρόλοι, συνεχίζει ο Parsons, είναι
συμπληρωματικοί, εφόσον ο ασθενής αναζητά τη βοήθεια του ειδικού, μη
έχοντας o ίδιος την απαραίτητη κατάρτιση, και από την άλλη μεριά, ο γιατρός
έχει τα προσόντα και την ικανότητα να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια.Το
επόμενο ποιοτικό στοιχείο της σχέσης γιατρού και ασθενούς είναι η ανισότητα
της ισχύος· ο ασθενής δεν έχει τα προσόντα να αποφανθεί για τη διάγνωση και
τη θεραπεία, και στην κατάστασή του, δε μπορεί να σκεφτεί και να δράσει
ορθολογικά, ενώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και ενδέχεται να καταστατεί
αντικείμενο εκμετάλλευσης (Parsons,1951: 452-460). Την ίδια στιγμή, ο
γιατρός, ως αυθεντία, παρέχει ειδικευμένες και αμερόληπτες συμβουλές στον
ασθενή. Η αμεροληψία δε με την οποία οι γιατροί εφαρμόζουν τις γνώσεις τους,
με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος και μόνο του ασθενή,
αναπληρώνει την ανίσχυρη θέση του δευτέρου. Ο Parsons θεώρησε τους
άνισους, αλλά αμοιβαία λειτουργικούς ρόλους του γιατρού και του ασθενή ως
πλήρως λειτουργικούς και συναινετικούς, στο βαθμό που οι ασθενείς
εισέρχονται συνειδητά σ’ αυτήν την ασύμμετρη σχέση, εφόσον χρειάζονται την
ιατρική βοήθεια.
Ο Parsons ασχολήθηκε επίσης, στη βάση μιας κοινωνιολογικής προοπτικής,
με τη γένεση της νόσου και με τους κοινωνικούς ρόλους του ασθενούς και του
γιατρού. Για τον ίδιο, για τη γένεση της νόσου ενοχοποιούνται περιβαλλοντικοί
παράγοντες,

εσωτερικές

ψυχολογικές

καταστάσεις

και

διαταραγμένες

διαπροσωπικές σχέσεις. Τελικό αποτέλεσμα είναι η αποδιοργάνωση της
προσωπικότητας και η εκδήλωση εναλλακτικών αντιδράσεων του ατόμου, μια
δε εξ αυτών είναι και η νόσος. Ωστόσο, η νόσος δεν είναι απλώς μια παθολογική
κατάσταση αλλά και μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που περιλαμβάνει την
αποτυχία εκπλήρωσης των προσδοκιών ενός ή περισσότερων κοινωνικών
ρόλων εκ μέρους του ασθενούς. Αντίστοιχα, ο κοινωνικός ρόλος του γιατρού
περιλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει ό,τι μπορεί για το καλό του ασθενή. Με
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αυτά τα δεδομένα, η θεραπευτική διαδικασία στοχεύει στην αποκατάσταση της
ικανότητας επιτέλεσης των κοινωνικών ρόλων με έναν ομαλό τρόπο και ο
γιατρός δεν φροντίζει απλώς για ειδικά προβλήματα υγείας αλλά στέκεται σε
ένα στρατηγικό σημείο στη γενική ισορροπία των δυνάμεων της κοινωνίας.
Η λειτουργική θεώρηση των επαγγελμάτων, της οποίας οι βασικές αρχές
αναπτύχθηκαν παραπάνω, μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε: τις αντιλήψεις των
γιατρών της έρευνάς μας για τη διαμόρφωση της σχέσης γιατρού-ασθενή· τη
σχέση των γιατρών με τα άλλα επαγγέλματα υγείας· την κοινωνική
αμφισβήτηση προς την ιατρική.
2.ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
(Όταν τα πάντα είναι δυνατόν να είναι επάγγελμα)
Για τους εκπροσώπους της προσέγγισης της συμβολικής διαντίδρασης,
αναφορικά με την εννοιολόγηση των επαγγελμάτων, τα πάντα μπορεί να είναι
επάγγελμα και το ελευθέριο επάγγελμα δεν έχει αφ’ εαυτού επιστημονική αξία·
αντίθετα, είναι μια λέξη της καθημερινής γλώσσας, και καθώς δεν υπάρχουν
συμπεριφορές

προβλέψιμες,

δεν

υπάρχουν

και

εννοιολογήσεις

προβλέψιμες.Προσθέτουν δε ότι η αντίληψη των επαγγελμάτων ως κοινωνικών
ομάδων, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν ιεραρχίες και η όποια ενότητά
τους, είναι σε επίπεδο συλλογικών αναπαραστάσεων. Παράλληλα, τονίζουν ότι
η γνώση δεν είναι μόνο προνόμιο των υψηλού κύρους επαγγελμάτων και ότι οι
επαγγελματικοί

κόσμοι

αποτελούν

κοινότητες

συνεργασίας

οι

οποίες

διαμορφώνουν συμβάσεις και αυτές με τη σειρά τους διαμορφώνουν κοινωνικές
πρακτικές.
3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
(Η συμβολή του πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου στην
ανάπτυξη του ιατρικού επαγγέλματος)
Η θεωρία της κοινωνικής εξουσίας των ελευθέριων επαγγελμάτων (power
approach), μορφοποιήθηκε

κατά την αντιπαράθεση που ασκήθηκε στη

λειτουργική προσέγγιση και θεμελιώθηκε στον κοινωνικό καταμερισμό της
εργασίας και στην ιστορική του εξέλιξη στις δυτικές κοινωνίες.Το κλειδί στην
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ανάλυση της προσέγγισης αυτής είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας επαγγελματικής απασχόλησης και των
θεσμικών μορφών ελέγχου της ίδιας απασχόλησης, οι οποίες εξαρτώνται από
τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες (Χιωτάκης, 1998: 77-78). Για τους
εκπροσώπους αυτής της προσέγγιση -Freidsοn, Johnson, Jamous και Peloilleη εξουσία και η αυτονομία των ελευθέριων επαγγελμάτων δεν εξηγούνται μόνο
από τα εσωτερικά τους επαγγελματικά χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων
διαμορφώνεται

η

εξάρτηση

των

πελατών-καταναλωτών

από

τους

επαγγελματίες·οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν δυνατή την αξιοποίηση των
αρχικών δυνατοτήτων είναι πολιτικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί.Στην
περίπτωση

της

Αγγλίας,από

τα

μέσα

του

19ου

αιώνα,

ένας

από

σημαντικότερους αυτούς παράγοντες ήταν σύμφωνα με τον Johnson, η
απόκτηση εξουσίας από τα ανερχόμενα μεσαία αστικά στρώματα, στο πλαίσιο
της βιομηχανικής επανάστασης·τα στρώματα αυτά δημιούργησαν ζήτηση για
τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφεραν τα ελευθέρια επαγγέλματα, προωθώντας
έτσι και τη ραγδαία ανάπτυξή τους.
Εστιάζοντας τώρα στο ιατρικό επάγγελμα, οι ειδικότερες συνθήκες για την
αυτονόμησή του κατά τον 19ο και 20ο αιώνα υπήρξαν: πρώτον, ο εξαστισμός
του πληθυσμού, που οδήγησε στο άνοιγμα της αγοράς για τη διάθεση
επιστημονικών ιατρικών υπηρεσιών· δεύτερον, το γεγονός ότι οι γιατροί
εξασφάλιζαν την πατρωνία των υπηρεσιών που προσέφεραν, επειδή, εκτός
των άλλων, η μεγάλη μάζα των ασθενών τους ήταν ανοργάνωτη και η κοινή
τους ιδιότητα ως πελατών δεν δρούσε συνεκτικά. Συγxρόνως, η στάση που
είχαν τα μικροαστικά στρώματα πρός την Εκκλησία, άρχιζε να μετατοπίζεται
και προς τα κοσμικά επαγγέλματα που κατελάμβαναν ένα μέρος από τις
αρμοδιότητες οι οποίες ανήκαν στην Εκκλησία και στους φορείς της κρατικής
εξουσίας· τρίτον, στην εξάρτηση των ασθενών συνέβαλε και το ότι μεγάλο
μέρος των γιατρών προερχόταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
Μεταφέροντας την κοινωνική τους θέση και εξουσία στο ιατρικό τους
επάγγελμα, την αναπαρήγαγαν στις νέες συνθήκες, μέσω του επαγγέλματός
τους.
Ένα άλλο σημείο που η power approach εστιάζει την προσοχή της, είναι οι
περιπτώσεις στις οποίες η επαγγελματική αυτονομία αντιμετώπιζε μια μαζική
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αλλά μη συνεκτική πελατεία ή ένα ευρύτερο, αλλά ανοργάνωτο καταναλωτικό
κοινό. Τότε, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, διαμορφώνεται μια συναδελφική
μορφή ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί η ένταση στις σχέσεις με τους
πελάτες· αυτήν τη μορφή θεσμοποιημένου συναδελφικού ελέγχου ορίζει ο
Johnson ως professionalization. Βάσει λοιπόν της αυτονομίας τους και της
συναδελφικής μορφής ελέγχου που έχουν, τα κατεστημένα ελευθέρια
επαγγέλματα ορίζουν τις ανάγκες των πελατών τους, κυρίως, σύμφωνα με τα
δικά τους συμφέροντα (Χιωτάκης, 1998: 81-84). Συμπερασματικά, η
επαγγελματική αυτονομία αποκτάται

μέσω μίας καλά σχεδιασμένης

στρατηγικής και επιχειρηματολογίας από μέρους των επαγγελματιών. Έτσι, η
έμφαση στη συστηματική εκπαίδευση και στον κοινωνικό προσανατολισμό, ο
ιατρικός όρκος και η κωδικοποίηση της δεοντολογίας του

ιατρικού

επαγγέλματος, αποτελούν για τον Freidson εργαλεία για να πεισθούν οι
πολιτικοί

φορείς

και

η

κοινωνία

για

το

αληθές

του

κοινωνικού

προασανατολισμού του γιατρού και εντέλει για την ανάγκη της αυτονομίας του
στον χώρο της υγείας.
Πέραν όμως των στρατηγικών που χρησιμοποιεί το ιατρικό επάγγελμα για την
κατοχύρωση της εξουσίας του, ο Freidson αναδεικνύει ως κύριο φαινόμενο του
χώρου της υγείας τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση είναι
εγγενές χαρακτηριστικό της σχέσης γιατρού-ασθενούς, καθώς το πεδίο
αναφοράς του μη ειδικού διαφέρει από αυτό του γιατρού, ενώ αποκλίνουν
καίρια οι προβληματισμοί και τα συμφέροντα των δύο μερών (Freidson, 1988).
Eδώ, διαφαίνεται και η βασική διαφορά μεταξύ του Freidson και του Parsons:
«όπου ο Parsons είδε νομιμοποιημένη αυθεντία και εμπιστοσύνη, ο Freidson
αντιλήφθηκε ιατρική κυριαρχία και καταπιεσμένη σύγκρουση» (Bury,1997:
88).Στο μοντέλο αυτό της σχέσης γιατρού και ασθενούς που περιγράφει o
Freidson, γιατροί και ασθενείς βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς, αν και
λανθάνουσας σύγκρουσης, με τους ασθενείς να προσπαθούν να αποκομίσουν
περισσότερα οφέλη απ’ αυτήν τη σχέση από όσα οι γιατροί είναι
προετοιμασμένοι να δώσουν (Bradby, 2010: 330).
Ασκώντας κριτική στη θεωρία της κοινωνικής εξουσίας των ελευθέριων
επαγγελμάτων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή αναδεικνύει τη σημασία του
κοινωνικο-οικονομικού και πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου αναπτύχθηκαν
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τα ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ για το ίδιο ζήτημα η λειτουργική θεώρηση
αποτελεί σε μεγάλο βαθμό «μια εκκοσμικευμένη και εκλογικευμένη εκδοχή
προγενέστερων παραδοσιακών στάσεων για τη νομιμοποίηση του κοινωνικού
ρόλου των ειδικών» (Χιωτάκης, 1998:88).
Τις τελευταίες δεκαετίες, σε διεθνή κλίμακα, παρατηρείται το παράδοξο
φαινόμενο της προόδου της σύγχρονης ιατρικής, παράλληλα με την
επαγγελματική μείωση των γιατρών.Για την εξήγηση αυτού του φαινομένου
έχουν προταθεί διάφορες θεωρήσεις: 1) Η θεωρία της αποεπαγγελματοποίησης
που υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες έχουν χάσει το μονοπώλιο της γνώσης,
τη δημόσια εμπιστοσύνη στο υπηρεσιακό τους ήθος και το κύρος τους πάνω
στους πελάτες.Οι παραπάνω απόψεις σχετίζονται με την επανάσταση των
καταναλωτών και με βαθειές πολιτιστικές αλλαγές (διαδίκτυο, άνοδος
μορφωτικού επιπέδου). 2) Η θεωρία της προλεταριοποίησης που αναφέρεται
στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες εξαρτώνται από καπιταλιστές για κεφάλαια
και εξοπλισμό -η νεομαρξιστική ερμηνεία- και στο ότι η επέκταση του
καπιταλισμού σημαίνει μεγένθυση της γραφειοκρατίας ως κύρια μορφή
κοινωνικού ελέγχου επί των μισθωτών επαγγελματιών -η νεοβεμπεριανή
άποψη. Στην προλεταριοποίηση των γιατρών συνεπικουρεί και ο μεγάλος
αριθμός τους που μειώνει τη δύναμή τους στην αγορά εργασίας. Ο Freidson θα
διαφωνήσει με την άποψη της επαγγελματικής μείωσης των γιατρών,
υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί είναι ακόμα κυρίαρχοι στον χώρο της υγείας,
ατομικά και συλλογικά·διατυπώνει δε μια εναλλακτική θεωρία -θεωρία της
εταιρικοποίησης- σύμφωνα με την οποία τα επαγγέλματα (professions)
ελέγχουν τα μέλη τους με μια επιβλέπουσα ελίτ από μάνατζερ, καθοδηγώντας
και αξιολογώντας την εργασιακή συμπεριφορά των μισθωτών επαγγελματιών,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη διαίρεση του επαγγέλματος (Freidson,
84: 1-20).Τα φαινόμενα της αποεπαγγελματοποίησης, της προλεταριοποίησης
και της εταιρικοποίησης των γιατρών έχουν βέβαια εξωγενή αίτια, αλλά
υπήρξαν συγχρόνως οι απρόβλεπτες συνέπεις της επαγγελματικής εξουσίας
των γιατρών στον τομέα της υγείας (Light & Levine, 1988: 10-25).
Η παραπάνω εκτεθείσα θεωρία της κοινωνικής εξουσίας των ελευθέριων
επαγγελμάτων, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση και την ερμηνεία
συγκεκριμένων φαινομένων στο χώρο της υγείας, από την σκοπιά των γιατρών
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οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνά μας : οι αλλαγές στις ιατρικές πρακτικές, οι
εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το ιατρικό επάγγελμα, ο τρόπος
διαμόρφωσης της σχέσης γιατρού-ασθενή, η κοινωνική αμφισβήτηση πρός την
ιατρική, το μέλλον της ιατρικής.
3.ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
(Το ιατρικό επάγγελμα ως ένα καθολικό εξελικτικό φαινόμενο)
H προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ελευθέρια επαγγέλματα
έχουν ακολουθήσει ορισμένα, κοινά περίπου, στάδια κατά την εξέλιξή τους. Γι’
αυτό ορισμένοι ερευνητές, όπως ο Caplow, μιλούν για ένα σχεδόν καθολικό
φαινόμενο εξέλιξης, ενώ άλλοι, όπως ο Wilensky, για μια «φυσική ιστορία» των
ελευθέριων επαγγελμάτων.
Κατά τον Caplow, η στρατηγική της επιστημονικής επαγγελματοποίησης και
περιχαράκωσης επιτυγχάνεται από επαγγέλματα

του λεγόμενου «λευκού

περιλαιμίου». Όταν σε ένα από τα επαγγέλματα αυτά έχει συσσωρευτεί μια
υπερπροσφορά, τότε αρχίζουν να διαμορφώνονται θεσμικοί μηχανισμοί, με
σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης σ’ αυτό. Έτσι, αρχίζει να διαμορφώνεται μια
στρατηγική για την τεχνική και κοινωνική περιχαράκωση του επαγγέλματος.
Βασικά σημεία αυτής της στρατηγικής είναι: ο αποκλεισμός από το επάγγελμα
όσων δεν έχουν τα προσόντα· η επιλογή ενός νέου ονόματος με κοινωνικό
γόητρο για το επάγγελμα· ακολουθεί
δεοντολογίας

και

επαγγελματικής

η σύνταξη κώδικα επαγγελματικής
ηθικής

και

επιδιώκεται

από

την

επαγγελματική οργάνωση να αναγνωριστούν επίσημα από το κράτος τα μέτρα
που αυτή έλαβε. Και ο Hughes βλέπει με παρόμοιο τρόπο τα στάδια της
επαγγελματικής αναβάθμισης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δημιουργία του
θεσμού της εκπαίδευσης ως ρυθμιστού της πρόσβασης στο επάγγελμα.
Παρομοίως, κατά τον Wilensky, τα στάδια της ανέλιξης σε κατεστημένο και
ελευθέριο επάγγελμα είναι τα παρακάτω: μια ορισμένη απασχόληση
μετασχηματίζεται
δημιουργούνται

σε κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα, στη συνέχεια
σχολές

επαγγελματικής

εκπαίδευσης,

αναπτύσσονται

επαγγελματικές ενώσεις από τους διδασκάλους και τα δραστήρια μέλη του
επαγγέλματος, οι οποίες καθορίζουν τους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα.
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Κατόπιν, ασκείται πολιτική προπαγάνδα που στοχεύει στη μόνιμη και θεσμική
κατοχύρωση που με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται
ορισμένο

πεδίο

επαγγελματικής

δράσης.

Τέλος,

και μονοπωλεί ένα
ακολουθεί

μια

νέα

επαναδιατύπωση και τυπική κατοχύρωση της επαγγελματικής ηθικής και
δεοντολογίας (Χιωτάκης, 1998:74-76).
Η θεωρία της «φυσικής ιστορίας» των ελευθέριων επαγγελμάτων, που
ασχολείται με τον τρόπο κατοχύρωσης και νομιμοποίησης ενός επαγγέλματος,
καθώς και με τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτό, θα μπορούσε να βοηθήσει την
έρευνά μας, στην κατανόηση της σχέσης των γιατρών με τα άλλα επαγγέλματα
υγείας.
4.ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣΗΣ
(Το ιατρικό επάγγελμα ως «αποικιστής» της κοινωνικής ζωής)
Ένας από τους κύριους εκφραστές της θεωρίας της ιατρικοποίησης, ο Zola,
υποστηρίζει ότι η ιατρικοποίηση συμβαίνει: μέσω της διατήρησης από τους
γιατρούς του απόλυτου ελέγχου πάνω στην εργασία τους· μέσω της
διατήρησης σχεδόν απόλυτης πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές που
θεωρούνται «ταμπού»· μέσω της επέκτασης αυτού που στην ζωή θεωρείται
σχετικό με την καλή πρακτική της ιατρικής και το αντίστροφο, δηλαδή αυτού
που στην ιατρική θεωρείται καλό για την καλή πρακτική της ζωής (Zola, 1987).
Από μια άλλη οπτική, οι Conrad και Schneider αποφαίνονται ότι η
ιατρικοποίηση λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα: στο εννοιολογικό, μέσω του
ορισμού ενός προβλήματος με ιατρικούς όρους· στο θεσμικό, όταν οι γιατροί
δρούν ως νομιμοποιητές της ιατρικοποίησης ενός προβλήματος· και στο
επίπεδο της αλληλεπίδρασης γιατρού-ασθενούς, όταν ο γιατρός διαγιγνώσκει
και θεραπεύει ένα πρόβλημα (Σιέρρα, 2010: 84-85).
Με τους παραπάνω όρους, η σύγχρονη ιατρική έχει γίνει ένας θεσμός που
χαίρει της εμπιστοσύνης του κοινού των μη ειδικών, η οποία, ωστόσο, από
πολλές απόψεις είναι τυφλή, άκριτη και αδικαιολόγητη. Εξ αιτίας δε αυτής της
εμπιστοσύνης, η ιατρική δεν περιορίζεται στο στενά κλινικό πεδίο αλλά αποκτά
μια επιρροή σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.Οι θιασώτες της θεωρίας
της ιατρικοποίησης εκλαμβάνουν τον ασθενή ή τον μη ειδικό ως μια παθητική
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οντότητα που συνθλίβεται υπό το βάρος της ιατρικής αυθεντίας.Υπήρξαν
συγγραφείς κατά την δεκαετία του 1970, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η θέση περί
ιατρικοποίησης μπορεί να είναι υπερβολική ή ακόμη ότι, εκτός από
ιατρικοποιητικές τάσεις, υπάρχουν και τάσεις απο-ιατρικοποίησης, όπου ένα
πρόβλημα παύει να ορίζεται με ιατρικούς όρους ή για το οποίο οι ιατρικές
θεραπείες δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες (Gabe, 2004).
Γενικά, οι προσεγγίσεις για την ιατρικοποίηση,την αυτονομία και την ισχύ του
ιατρικού επαγγέλματος, αναπτύχθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα
στις ΗΠΑ, στη διάρκεια της οποίας η ιατρική γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και
υπήρχαν συνθήκες κοινωνικής ευημερίας. Όμως, από την δεκαετία του 1970,
έκαναν αισθητή την παρουσία τους φωνές οι οποίες άσκησαν κριτική στην
ιατρικοποιητική διαδικασία και στο κυρίαρχο παράδειγμα της ιατρικής.
Την ίδια περίοδο, η συνέργεια τριών παραγόντων -το ιατρικό επάγελμα, οι
βιομηχανίες φαρμάκων και ιατρικών συσκευών και οι καπιταλιστικές
επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας- προώθησε την εμπορευματοποίηση της
υγείας, που με την σειρά της οδήγησε στην αλματώδη αύξηση των δαπανών
στην υγεία και στη δημιουργία εκφυλιστικών φαινομένων, γνωστών ως
ιατρογένεση.Ο όρος αυτός συνδέθηκε με την οξεία κριτική που άσκησε στο
παραπάνω παράδειγμα ο Illich ο οποίος, ορίζοντας την υγεία ως μια αυτόνομη
αντίδραση στην κοινωνικά δημιουργημένη πραγματικότητα και ως την
ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται σε περιβάλλοντα που αλλάζουν
(Illich, 2010: 160), υποτιμά τη συμβολή της επιστημονικής ιατρικής, θεωρώντας
ότι η πρόοδος έναντι της ασθένειας οφείλεται, κυρίως, στην καλυτέρευση των
συνθηκών υγειινής και διατροφής.Στη συνέχεια,ο Illich διέκρινε την ιατρογένεση
σε κλινική: «όταν η ιατρική περίθαλψη φέρνει πόνους, αρρώστια και θάνατο»·
σε κοινωνική: «όταν τα πολιτικά μέτρα για την υγεία ενισχύουν μια βιομηχανική
οργάνωση που προκαλεί κακή υγεία»· σε πολιτισμική: «όταν η συμπεριφορά
και οι πλάνες που υποστηρίζουν οι γιατροί, περιορίζουν τη ζωτική αυτονομία
των ανθρώπων», κάνοντας τον άνθρωπο ανίκανο να αντιμετωπίσει από μόνος
του και με αξιοπρέπεια τα βάσανα, την αναπηρία και το θάνατο (Illich, 2010:
158). Ασκώντας κριτική στις απόψεις του Illich, θεωρούμε ορθή την άποψή του
στο ζήτημα της παθητικοποίησης των ανθρώπων και της μετατροπής τους σε
άβουλους καταναλωτές ιατρικών προϊόντων και στην ανάδειξη της σημασίας,
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για την υγεία, του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, ως μη
ρεαλιστικό θα θεωρούσαμε τον ισχυρισμό του ότι οι γιατροί είναι άσχετοι με την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υγεία και συγχρόνως είναι

οι κύριοι

υπεύθυνοι για τις αρνητικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας.
Όλες οι παραπάνω εννοιολογήσεις της ιατρικοποίησης και της ιατρογένεσης
θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε τις κρίσεις των ερωτώμενων γιατρών για
το ρόλο των φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών εταιριών και την κοινωνική
αμφισβήτηση προς την ιατρική.
5. ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΘΗΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
(Το ιατρικό επάγγελμα στην υπηρεσία της βιοεξουσίας και της
βιοπολιτικής)
Η παραπάνω εκτεθείσα θέση για την ιατρικοπoίηση ανήκει σε μια ευρύτερη
σειρά προσεγγίσεων οι οποίες δίνουν έμφαση στην παραγωγή «πειθήνιων
σωμάτων» από τη σύγχρονη ιατρική. Μέρος των προσεγγίσεων αυτών μπορεί
να αποτελέσει η θεώρηση του Foucault για την ανάδυση μιας νέας μορφής
ισχύος που η άσκησή της αφορούσε τα σώματα των ατόμων και των
πληθυσμών στις κοινωνίες της Δύσης στα τέλη του 18 ου και τις αρχές του 19ου
αιώνα. Η πειθαρχική αυτή ισχύς εκδηλώθηκε μέσω των διαδικασιών της
κανονικοποίησης και της πειθάρχησης (Σιέρρα, 2010: 86). Για τον Foucault, ο
ιατρικός λόγος που κατασκευάζει τους ορισμούς της υγείας και της ασθένειας
και το κλινικό βλέμμα, είναι τα θεμέλια μίας τεχνολογίας ελέγχου τόσο του
εξατομικευμένου σώματος (ανατομικο-πολιτική) όσο και του κοινωνικού
σώματος (βιο-πολιτική) και κυριαρχίας επάνω στις δυνάμεις του. Η ανατομικοπολιτική και η βιο-πολιτική, με τη σειρά τους, στηρίζουν την τεχνολογία της βιοεξουσίας που υποτάσσει την ανθρώπινη ύπαρξη σε μια εκτεταμένη
κανονικοποίηση των επιμέρους εκφάνσεων της (Οικονόμου και Σπυριδάκης,
2012: 32).Η βιοεξουσία αφορά την άσκηση της εξουσίας μέσω της πειθάρχησης
των σωμάτων και των ρυθμίσεων των πληθυσμών, που λαμβάνει χώρα σε
θεσμικά πλαίσια, (σχολεία, νοσοκομεία, φυλακές, κ.ά.), περιλαμβάνοντας την
προώθηση μιας ηθικής της διαχείρησης του εαυτού (self-management) (Gilbert,
2005: 568-577).
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Στο έργο του Foucault, η συζήτηση για την επαγγελματική δραστηριότητα,
δεν επικεντρώνεται στην επαγγελματική ισχύ. Καθώς για τον ίδιο, η εξουσία δεν
διακατέχεται και δεν ασκείται από μια ομάδα ή κοινωνική τάξη, αλλά είναι
διάχυτη και διαπερνά τις κοινωνικές σχέσεις, οι επαγγελματικοί λόγοι
υλοποιούνται σε ορισμούς της κανονικότητας (π.χ. υγεία) και της παρέκκλισης
(π.χ. ασθένεια), και στις πρακτικές προσδιορισμού αναγκών, υπολογισμών
κινδύνων και σχεδιασμούς παρεμβάσεων. Την ίδια στιγμή, η επαγγελματική
αυθεντία επενδύεται με μια ηθική ανωτερότητα η οποία δικαιολογεί τις
παρεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων.
Οι απόψεις του Foucault για την συσχέτιση της σύγχρονης ιατρικής με τη
βιοεξουσία και τη βιοπολιτική, ως μορφών συστηματικής και εξονυχιστικής
κοινωνικής ρύθμισης από την κρατική γραφειοκρατία, μας εισάγει στην
κατανόηση των αντιλήψεων των ερωτώμενων γιατρών στην έρευνά μας, για τις
σχέσεις κράτους και ιατρικής, όπως επίσης και για τα συστήματα υγείας.
6. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Το ιατρικό επάγγελμα στην υπηρεσία της καπιταλισμού)
Η θεωρία της πολιτικής οικονομίας, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970,
επηρέασε την οπτική υπό την οποία γινόταν αντιληπτή η κοινωνική αιτιότητα
στον τομέα της υγείας. Το ενδιαφέρον εδώ, σύμφωνα με τους Doyal και Penell,
επικεντρώθηκε στη σχέση της υγείας και της ασθένειας με τον καπιταλισμό και
στη σχέση καπιταλισμού και ιατρικής πρακτικής (Οικονόμου και Σπυριδάκης,
2012: 30). To πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με το ότι η καπιταλιστική
εμπορευματική παραγωγή απαξιώνει την υγεία της εργατικής τάξης και
καταστρέφει το περιβάλλον. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με το επικρατούν
βιοϊατρικό μοντέλο που παραβλέπει τους κοινωνικούς παράγοντες oι οποίοι
προκαλούν τις ασθένειες και προβάλλει την ατομική ευθύνη για την αρρώστια,
εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα του καπιταλισμού. Από την άλλη μεριά, η
διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης προκαλεί τη διείσδυση στο χώρο
της

υγείας

μεγάλων

κερδοσκοπικών

εταιρειών,

εκδιώκοντας

τους

μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών υγείας (Οικονόμου και Σπυριδάκης,
2012: 30-31).
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7. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
(Ιατρικό επάγγελμα, κοινωνικό και βιολογικό σώμα)
Η θεωρία του κριτικού ρεαλισμού, στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της υγείας,
υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με τις θεωρίες περί κοινωνικής κατασκευής της
πραγματικότητας όσο και με τις μεταδομιστικές προσεγγίσεις, υπάρχει μια
αντικειμενική πραγματικότητα που αφορά τα ανθρώπινα σώματα και τις
μεταβολές τους -χρόνια νοσήματα, αναπηρίες· αυτή η πραγματικότητα διαθέτει
ιδιότητες ανεξάρτητες

από την αντίληψη και την ερμηνεία τους από τα

κοινωνικά υποκείμενα. Σε γενικές γραμμές, με τη θεωρία του κριτικού
ρεαλισμού επιχειρείται η επαναφορά στο προσκήνιο της υλικότητας του
σώματος ή αλλοιώς του «βιολογικού», έναντι του «κοινωνικού» σώματος
(Williams, 2000: 40-67).
Β.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην έρευνά μας τρία είναι τα ερευνητικά ερωτήματα: το πρώτο, αφορά στον
τρόπο με τον οποίο οι γιατροί βιώνουν τις μεταβολές που συμβαίνουν στον
επαγγελματικό τους χώρο και τα ερμηνευτικά σχήματα τα οποία οι ίδιοι
ενεργοποιούν, προκειμένου να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν τις μεταβολές
αυτές· το δεύτερο ερώτημα, αναφέρεται στο πώς οι γιατροί νοηματοδοτούν τη
δική τους συμπεριφορά, όντας επαγγελματίες, και τη συμπεριφορά των άλλων
δρώντων του χώρου της υγείας· το τρίτο ερώτημα, αναφέρεται στις δυνατότητες
παρέμβασης στη σύγχρονη πραγματικότητα του χώρου της υγείας, τις οποίες
θεωρούν οι γιατροί ότι έχουν και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι τις
ενεργοποιούν.
Επιλέξαμε την κατεύθυνση της ποιοτικής ερμηνευτικής παράδοσης, καθώς
κρίναμε ότι θα στήριζε αποτελεσματικότερα το σκοπό της έρευνάς μας. Η
ερμηνευτική προσέγγιση θεμελιώνεται στην ερμηνευτική φιλοσοφική σχολή,
στην κατανοούσα κοινωνιολογία του Weber και στη φαινομενολογική
προσέγγιση του Schutz.Εδώ, εντάσσονται η σχολή της συμβολικής διάδρασης,
η φαινομενολογική κοινωνιολογία και η εθνομεθοδολογία. Τα κοινά σημεία
αυτών

των

σχολών

συνίστανται

«στη

θεώρηση

της

κοινωνικής

πραγματικότητας, ως περίπλοκης συμβολικής κατασκευής με δυναμική
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διάσταση, στην αναγνώριση της ικανότητας των ανθρώπων να παράγουν
νόημα κατά την επικοινωνία και τη δράση τους, καθώς και στο να μετέχουν στη
διαδικασία κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας. Επίσης, σύμφωνα με
την ερμηνευτική προσέγγιση, η κοινωνική έρευνα οφείλει να προσεγγίζει τα
φαινόμενα ανασυγκροτώντας τα νοηματικά πλαίσια και τα συστήματα
αναφοράς των εμπλεκομένων στο κοινωνικό πεδίο, δρώντων υποκειμένων»
(Τσιώλης, 2010: 352-353).
Το πεδίο της έρευνάς μας είναι οι γιατροί του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επιλογή του δείγματος έγινε με σκόπιμη
δειγματοληψία και με επιλογή συμμετεχόντων ώστε να πληρούν κάποια
κεντρικά χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με το σκοπό της έρευνας.
Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι γιατροί να προέρχονται και από τα δύο φύλα, από
κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες και από όλες τις ηλικίες. Οι γιατροί
μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι υπήρξαν φοιτητές από το 1970 και μετά, έχουν
ζήσει τις κοινωνικές αλλαγές της μεταπολίτευσης, το σχεδιασμό, την ίδρυση,
την ακμή και την παρακμή του ΕΣΥ, άρα διαθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
του χώρου της υγείας·οι νεότεροι γιατροί, από την άλλη μεριά,διαμορφωμένοι
μέσα στην περίοδο της κρίσης, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα περιοριστικές
καταστάσεις.Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων περιελάμβανε τη λήψη ημιδομημένων συνεντεύξεων από δεκαπέντε γιατρούς, πέντε γυναίκες και δέκα
άνδρες.Στο κείμενο, για λόγους δεοντολογικούς, γίνεται χρήση ψευδωνύμων.
Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε ο ερμηνευτικός τρόπος και
ακολούθησε μια κατηγοριοποίηση βάσει κύριων θεματικών αξόνων οι οποίοι
περιελάμβαναν σειρά ερωτημάτων. Μετά δε από κάθε μαγνητοφώνηση
συμπληρώθηκε πρωτόκολλο για κάθε συμμετέχοντα/ουσα.
Β.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1) Η επίδραση των κυρίαρχων αξιών και των πρακτικών του κοινωνικού
σχηματισμού στη διαμόρφωση της ιατρικής ταυτότητας
1.1

Πώς γίνεται η επιλογή του ιατρικού επαγγέλματος

Κομβικό σημείο στη διαδικασία σχηματισμού της ιατρικής ταυτότητας είναι το
είδος των κινήτρων για την επιλογή αυτή.Γενικότερα, δύο είναι τα είδη των
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κινήτρων τα οποία παρακινούν κάποιον να επιλέξει ένα επάγγελμα: αφενός, η
προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου, οι μη οικονομικές ανταμοιβές οι
οποίες προκύπτουν από την άσκησή του· στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι
ψυχολογικές και οι κοινωνικές ανταμοιβές. Την ίδια στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι
μπορεί να αντιλαμβάνονται το επάγγελμα της επιλογής τους ως συνέπεια ενός
καλέσματος ή ενός ακαταμάχητου πάθους που τους κυριαρχεί, μιας εσωτερικής
ώθησης, ως μια επιλογή, όχι για τα λεφτά, αλλά για την «αγάπη»,
(Καρακιουλάφη, 2013: 134). Ωστόσο, καθοριστική σημασία για την επιλογή του
επαγγέλματος κατέχουν οι κυρίαρχες σε κάθε κοινωνία αξίες και πρακτικές, οι
οικογενειακές πρακτικές, το φύλο, η τάξη και τα είδη κεφαλαίου που διαθέτει το
άτομο. Για το θέμα των κινήτρων στην επιλογή του επαγγέλματος, ο Parsons
υποστηρίζει ότι στην περίπτωση των επαγγελματιών -εν προκειμένω των
γιατρών όπως και των επιχειρηματιών- τα κίνητρα είναι εξίσου «εγωϊστικά» και
«αλτρουϊστικά», ο στόχος είναι ο ίδιος, ενώ η διαφορά ανάγεται στον «ορισμό
της κατάστασης», (Parsons, 1939: 464).
Αναφορικά τώρα με τις επιλογές των γιατρών για τις σπουδές τους, σχετική
ποσοτική

έρευνα

καταλήγει

στο

συμπέρασμα

ότι

στο

σύνολο

των

ειδικευομένων γιατρών, ποσοστό 34,8%, δήλωσε ότι εξαναγκάστηκε, για
διάφορους λόγους, να επιλέξει τις ιατρικές σπουδές· το 27,1% επέλεξε το
ιατρικό επάγγελμα ως επάγγελμα κοινωνικής προσφοράς· ποσοστό 24,2% ως
ενδιαφέρον επάγγελμα· και ποσοστό 14% έκανε τυχαία επιλογή. Τυχαία και
αναγκαστική επιλογή είχαν κάνει κυρίως οι εργαστηριακοί και οι ψυχίατροι. Το
ιατρικό επάγγελμα επέλεξαν για την κοινωνική προσφορά και το ενδιαφέρον
του οι παθολόγοι και χειρούργοι (Φακιολάς, 2000: 27).
Θέσαμε το ερώτημά μας σχετικά με την επιλογή του ιατρικού επαγγέλματος
προς τους συνεντευξιαζόμενους και από τις απαντήσεις τις οποίες λάβαμε,
διαπιστώνουμε ότι υφίστανται όλα τα προαναφερθέντα κίνητρα, μοναδικά ή σε
συνδυασμό, αλλά και η, εξ αποκλεισμού άλλων, επιλογή του ιατρικού
επαγέλματος:
Λ.Α.: «Όταν έδινα ιατρική δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κίνητρα, οικονομικά ή
άλλα, ήταν καθαρά αποτέλεσμα του τρόπου επιλογής. Τότε, υπήρχε ακαδημαϊκό
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απολυτήριο Α’ και Β’ τύπου [...] Εξ αποκλεισμού λοιπόν άλλων, διάλεξα την
ιατρική, στην πορεία αγάπησα το ιατρικό επάγγελμα λόγω της φύσης του».
Ε.Β.: «Όταν συμπλήρωνα το μηχανογραφικό έπιανα τα μόρια, έτυχε και τα
έπιανα, δηλαδή δεν το επέλεξα γιατί ήταν η αγαπημένη μου δουλειά,
προέκυψε».
Στο παρακάτω απόσπασμα, φαίνεται η επίδραση της οικογενειακής
παράδοσης προσδίδοντας την εντύπωση της συνέχειας μιας πολιτισμικής
παράδοσης:
Γ.Ρ.: «Εγώ είμαι τρίτης γενιάς γιατρός [...] Διάλεξα αυτό το επάγγελμα επειδή
με προσανατόλισε η οικογενειακή παράδοση. Παραλίγο να την παρατήσω την
ιατρική γιατί τότε δεν μου άρεσε, θα μου πεις τώρα σου αρέσει; Ούτε και τώρα».
Υπάρχουν όμως και κίνητρα κυρίως ορθολογικά ως προς την επίτευξη
στόχων:
Π.Κ.:

«Εγώ σαν άνθρωπος διαμορφωνόμουνα στην επαρχία, όπου το

ιατρικό επάγγελμα είχε εκτίμηση από το κοινωνικό σύνολο και αυτό μου άρεσε.
Το δεύτερο ήταν, πως τότε ο γιατρός ως επάγγελμα ήταν κάπως ευκατάστατος.
Επίσης, το ότι χειρουργήθηκα σε ηλικία 7-8 ετών στα νεφρά λόγω πέτρας,
μπορεί να έπαιξε ρόλο στην επιλογή μου να γίνω χειρουργός».
Στα παρακάτω απόσπασματα, αναφέρονται ως κίνητρα η οικογενειακή πίεση
και ένα είδος καλέσματος.
Χ.Μ.: «Μικρός ήμουνα όταν το επέλεξα, αλλά αυτό που μου άρεσε ήταν ότι
θα έκανα κάτι σημαντικό και θα μπορούσα να βοηθήσω άλλους ανθρώπους και
θα το αναγνωρίσουν αυτό που θάκανα. Επίσης, θα μου έδινε την ευκαιρία για
επικοινωνία, επειδή εγώ δεν είμαι γενικά επικοινωνιακός τύπος, Ίσως, επίσης,
το γεγονός ότι με έσπρωχναν από το σπίτι».
Υπάρχουν όμως και κίνητρα κυρίως σχετιζόμενα με γνωστικές ανάγκες:
Μ.Κ.: «Στην ψυχιατρική με συγκινούσε το φιλοσοφικό κομμάτι της ψυχής και
του πνεύματος, δηλαδή αυτό το πράγμα, πώς να μπορεί να έχει σχέση με την
ψυχή και το νού.Ένα κομμάτι αυτό. Μετά, εκείνη την εποχή ήταν πολύ της μόδας
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το αντιψυχιατρικό, δηλαδή οι άνθρωποι του περιθωρίου και το όριο που βάζει η
κοινωνία γι’ αυτούς τους ανθρώπους, την απομάκρυνση, την περιθωριοποίηση
που κάνει η κοινωνία· με εξίταρε αυτό το πράγμα, δηλαδή δύο πράγματα: το
κομμάτι το φιλοσοφικό της ψυχιατρικής και το κομμάτι της περιθωριοποίησης
αυτών των ανθρώπων, δηλαδή τη κατασκευή Σπιναλόγκων ξανά. Κάπως έτσι
είδα την ψυχιατρική».
1.2

Οι απόψεις των γιατρών για τους δασκάλους τους

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία ανάπτυξης της ταυτότητας του γιατρού,
ή αλλοιώς της αναπαράστασης του εαυτού του, είναι αναγκαία η γνώση τριών
παραδοχών: πρώτον, ένας γιατρός εκπαιδεύεται σε διαδοχικές φάσεις, ενώ
συγχρόνως αναπτύσσεται η προσωπική του ταυτότητα· δεύτερον, το ίδιο
διάστημα, συνεχίζει να δέχεται την επίδραση εξωγενών παραγόντων
(κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον)· τρίτον, οι ταυτότητες των
φοιτητών και των ειδικευομένων είναι ακόμη σε φάση εξέλιξης και άρα είναι
υποκείμενοι στην επιρροή του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εκπαιδεύονται.Η
επαγγελματική

κοινωνικοποίηση,

λοιπόν,

στη

διάρκεια

της

ιατρικής

εκπαίδευσης, απαιτεί κάποιο βαθμό καταστολής των ήδη υπαρχόντων
ταυτοτήτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη κατάλληλων
εκπαιδευτικών στρατηγικών (Cruess, 2014: 1447). Για το ίδιο θέμα, οι Becker
και Carper,υποστηρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία μηχανισμών στα πλαίσια
εκπαιδευτικών θεσμών, μέσω των οποίων εσωτερικεύεται η εργασιακή
ταυτότητα (Becker & Carper,1956: 289). Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι
προσλαμβάνουν μια εικόνα του εαυτού τους, ως κάτοχο μιας εξειδικευμένης
θέσης στον καταμερισμό της εργασίας. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι: το ενδιαφέρον
για την επίλυση προβλημάτων και για την απόκτηση νέων επιδεξιοτήτων· η
επένδυση σε χρόνο και η απόκτηση μιας επαγγελματικής ιδεολογίας που
παράγει δέσμευση στον επαγγελματικό τίτλο·η εσωτερίκευση κινήτρων για την
απόκτηση μιας θέσεως εργασίας και η υποστήριξη από τρίτους. Όλοι

οι

παραπάνω μηχανισμοί, ενεργοποιούνται στη διάρκεια της φοίτησης, με τη
διάδραση με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές, ιδιαίτερα δε η απόκτηση
μιας επαγγελματικής ιδεολογίας συνδέεται κυρίως με τις άτυπες ομάδες
φοιτητών,τις λεγόμενες «κλίκες» και δευτερευόντως με την επιρροή των
καθηγητών. Οι φοιτητές της ιατρικής, κατά την διάρκεια των σπουδών τους και
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ερχόμενοι

σε

επαφή

με

την

ιατρική

εκπαιδευτική

πραγματικότητα,

αναπτύσσουν έναν κυνισμό, με την έννοια μιας ρεαλιστικής προσέγισης στις
απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που τους επιτρέπει να τη διατρέξουν
με επιτυχία.Όσο δε αφορά τα ανθρωπιστικά ιδεώδη τους, η υλοποίησή τους
αναβάλλεται μέχρις ότου οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές (Becker και Geer,1958:
56). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι σημαντική η επιρροή, θετική ή
αρνητική, του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ιατρικών
σχολών και των πανεπιστημιακών κλινικών, στους φοιτητές της ιατρικής και
στους ειδικευόμενους γιατρούς.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν ισχύ στην περίπτωση των ελλήνων
φοιτητών της ιατρικής και των ειδικευομένων γιατρών; Ποιες είναι οι απόψεις
τους για τους εκπαιδευτές τους;
Λ.Α.: «Επειδή η εποχή ήταν τη Χούντα, υπήρχε μια παράξενη, αμφίδρομη,
σχέση: ο φοιτητής έβλεπε τον καθηγητή, ανάλογα πώς ο καθηγητής έβλεπε την
κοινωνία και τα κοινωνικά δρώμενα.

Δεν είχα θετικό feedback με

συγκεκριμένους καθηγητές. [...] Ο καθηγητής της Φυσιολογίας, ενώ του
εκφράζαμε τα αιτήματά μας, έγραψε στον πίνακα “άφες αυτοίς, δεν οίδασι τι
ποιούσι» και έφυγε, δεν άκουσε τίποτα. [...] Για πολλούς καθηγητές μου, τα
χαρακτηριστικά του καλού γιατρού ήταν να διαβάζεις πολύ,να τηρείς πιστά τις
οδηγίες, να τους γαλυφιάζεις, να τους γλύφεις».
Β.Α.: « [ ... ] Αν πάρουμε τον τάδε , καθηγητή της χειρουργικής, τον φασίστα,
σου έλεγε “τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου”· αν ήταν γιατρός ο πατέρας ή η μάνα
σου, έλεγε “μα δεν μπορείς να γίνης γιατρός”, οπότε αυτή είναι η αρνητική
πλευρά. Ο τάδε, καθηγητής της παθολογίας, όταν έβλεπε ότι ήσουν ιδεολόγος
φοιτητής της ιατρικής και ότι πήγαινες, όχι για να γίνεις πλούσιος και
περιζήτητος γαμπρός όταν θα πήγαινες στην πατρίδα, σε προωθούσε γιατί
καταλάβαινε ότι είχες έρθει με άλλα κριτήρια».
Στα παραπάνω αποσπάσματα, είναι σαφής η επίδραση του ιστορικοκοινωνικού πλαισίου στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και
για τα επόμενα:
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Γ.Ρ.: «Ναι, τότε ναι ((η μετάδοση πρότυπου επαγγελματικής συμπεριφοράς)).
Πιστεύω και τώρα, αλλά τώρα έχει αλλάξει. Τότε είχαμε καθηγητές σαν τους
τάδε, ανθρωπιστές και φιλάνθρωπους. Τώρα είναι τεχνοκράτες, είναι αλλοιώς
τα πράγματα τώρα. [...] Χρειάστηκε να κάνω συμβιβασμούς, ακόμα κάνω».
Μ.Α.:

«Στην πλειoψηφία τους μας μετέδιδαν ότι το ιατρικό επάγγελμα είναι

πάνω από τα υπόλοιπα, το χρήμα, η δόξα και η ματαιοδοξία ήταν πολύ υψηλά
στις αξίες τους. Στο πρώτο έτος μας έλεγαν ότι είστε ανώτεροι από τους άλλους.
Μας το έλεγαν και με τη συμπεριφορά τους, ο τρόπος που προσέγγιζαν τους
ασθενείς, τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σαν φοιτητής δεν χρειάστηκαν
συμβιβασμοί γιατί ήμουνα πιό αυτόνομος. [...] Αρνητικά βιώματα; Ο τάδε, στους
θαλάμους προσέβαλε ασθενείς και γιατρούς προσπαθώντας να δείξει ότι είναι
καλύτερος, ταυτόχρονα έπαιρνε «φακελάκια». Για τους καθηγητές, καλός
γιατρός είναι αυτός ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ιατρική επιστήμη, αυτός
που παρακολουθεί πολλά συνέδρια».
Φ.Α.«Αν και ήρθαμε σε επαφή με καλά πρότυπα, το κυρίαρχο μοντέλο ήταν
να κάνεις καριέρα, να κάνεις λεφτά.Στην ειδικότητα η εμπειρία ήταν τραυματική.
[...] Εμάς μας χρησιμοποιούσαν, η εκπαίδευσή μας υπολοιπόταν, είχα
συγκρούσεις με τον Διευθυντή, μας έκαναν ίντριγκες για να μη μας δώσουν
χειρουργεία, να δώσουν σε όποιους ήθελαν, φαντάζομαι ότι σε όλες τις
χειρουργικές ειδικότητες είναι έτσι.Για τους καθηγητές, καλός γιατρός ήταν ο
διαβασμένος, τους ήταν χρήσιμος ο διαβασμένος για να μήν ασχολούνται μαζί
του. Να είναι έξυπνος, να είναι μέσα στο σύστημά τους, καριέρα και λεφτά. Δεν
χωρούσε η αμφισβήτηση».
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους,
πιστεύουν

ότι

σε

όλες

τις

εποχές

υπήρχαν

στις

ιατρικές

σχολές

διδάσκοντες,άλλοι εξ αυτών ανθρωπιστές και αφιερωμένοι στην εκπαίδευση,
και άλλοι οι οποίοι ενδιαφερόταν μόνο για την αναγνώριση και την οικονομική
επιτυχία. Είναι ενδιαφέρον το ότι σε κάθε ιστορική περόδο, άλλη ήταν η
κυρίαρχη ομάδα: στην περίοδο της στρατιωτικής δικτακτορίας, ο αυταρχισμός
διέκρινε τη συμπεριφορά πολλών καθηγητών. Στη μεταπολίτευση και στη
διάρκεια της ίδρυσης και ακμής του ΕΣΥ, πολλοί καθηγητές ήταν
ανθρωπιστές.Τα τελευταία χρόνια, κυριαρχούν οι τεχνοκράτες και οι κινούμενοι
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με εγωϊστικά κίνητρα, ιδιαίτερα στις χειρουργικές ειδικότητες. Φαίνεται ότι οι
φοιτητές στις ιατρικές σχολές εκπαιδεύονται επιστημονικά αλλά και ταξικά. Το
μοντέλο δε του καλού φοιτητή της ιατρικής κατά τους διδάσκοντες είναι αυτό
του πειθαρχημένου στην υπάρχουσα κλίμακα της ιατρικής ιεραρχίας, του
τεχνοκράτη σύμφωνα με το βιοϊατρικό μοντέλο και όχι αυτού που τηρεί κριτική
στάση.Παράλληλα, σε επίπεδο ιδεολογικό, επιδιώκεται η εσωτερίκευση μιας
ελιτίστικης, επιστημονικά και κοινωνικά, αντίληψης του εαυτού από τους νέους
γιατρούς και η αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης των γιατρών, μέσα από το
επάγγελμα.
1.3

Οι γιατροί, τι θεωρούν ως κεφάλαιο στο επάγγελμά τους, πότε

ορίζουν τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες και τι τους διαφοροποιεί
από άλλους επαγγελματίες
Β.Α.: «Ο ανθρωπισμός, μετά οι γνώσεις και η συμπεριφορά. Πότε ένας γιατρός
θεωρείται επαγγελματίας; Για τον άνδρα, πτυχίο, αγροτικό, θητεία, μετά θα
μπορέσει να διαλέξει την ειδικότητα τη σωστή· για τη γυναίκα, επειδή συνήθως
ωριμάζουμε πιο νωρίς, αμέσως μετά το πτυχίο και το αγροτικό, μπορεί να είναι
σε θέση να αναλάβει σαν γιατρός την καριέρα της. [...] Η γυναίκα έχει την
δυνατότητα και το προτέρημα να ωριμάζει πιο γρήγορα, λόγω των συνθηκών
των φυσικών της, ενώ ο άνδρας είναι πιο επιφανειακός και μετά σιγά-σιγά
ωριμάζει, φταίνε οι μητέρες (γέλια). Ο γιατρός έχει πιο άμεση επαφή με τον
άνθρωπο· και τα άλλα δυό επαγγέλματα (μηχανικοί και δικηγόροι) έχουν βέβαια
επαφή. Εδώ, όμως, η επαφή με τον άνθρωπο είναι άμεση, τον πιάνεις, τον
αναπνέεις, τον ζείς, τον παίρνεις ημιζώντανο και πρέπει να τον παραδώσεις
ζωντανό».
Γ.Ρ.: «Να είσαι άνθρωπος, αυτό που ζητάει και από μας σήμερα ο κόσμος·
τον άρρωστο, πρώτα, να πέσουμε πάνω του, δεν υπήρχε παλαιότερα αυτό το
να αρπάξουμε, να κάνουμε, έχει επεκταθεί τώρα, έχει γίνει αηδία. Ένα είναι
νομίζω το κύριο: το ενδιαφέρον για τον άρρωστο, αυτό, ακόμη και τη γνώση να
μην έχεις. [...] Αν έχεις ενδιαφέρον για τον άρρωστο, θα το ψάξεις και θα το
λύσεις το πρόβλημα. [...]».
Χ.Μ.: «Το ενδιαφέρον για τον άρρωστο και η καλή συνεργασία με τους
συναδέλφους».
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Μ.Α.:

«Κεφάλαιο για έναν γιατρό, είναι η επιστημονική επάρκεια, μια

κοινωνική κατανόηση, έτσι ώστε να καταλαβαίνει τη συνθετότητα των
προβλημάτων υγείας που δεν είναι μόνο επιστημονικά. Επίσης, κάποιες
προσωπικές δεξιότητες στην επικοινωνία με τον ασθενή. Ηλικιακά, ο γιατρός
είναι ώριμος γύρω στα 35 και ξεχωρίζει από άλλους επαγγελματίες, λόγω της
πολύ στενής επαφής με τον ευαίσθητο άνθρωπο που έχει ένα πόνο».
Μ.Κ.: «Το μόνο πράγμα που ξεχωρίζει τον γιατρό,είναι αυτό το κομμάτι που
του έχει υπερεπενδύσει η κοινωνία.Από παλιά έχει συμβεί αυτό και τώρα δεν
μπορεί να συνεχίσει, και τώρα τρώει ο ένας τον άλλον.Υπάρχει αυτό το πράγμα:
πρώτα ο γιατρός.Δηλαδή θεωρώ πως αυτό είναι ένα εντελώς τεχνητό πράγμα
από την κοινωνία. Και δυστυχώς, αυτό ήταν η μεγάλη κατάρα της ιατρικής: η
υπερεπένδυση που έκανε η κοινωνία, καθήλωσε και τους γιατρούς που θα
μπορούσαν να εξελιχθούν, δηλαδή έπρεπε να έχουν συγκεκριμένα μοντέλα
συμπεριφοράς: η γυναίκα που θα παντρευτούν να έχει συγκεκριμένα λεφτά.
Υπάρχει ένα προφίλ που και σήμερα συνεχίζουνε και κάνουνε, επιστημονικά,
ανθρώπινα, στην συμπεριφορά, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, κίνητρο δεν μπήκε
η γνώση αλλά το οικονομικό».
Όσον αφορά το τι θεωρούν οι ερωτώμενοι ως κεφάλαιο σ’ έναν γιατρό,
επικεντρώνονται στη γνωσιακή επάρκεια, στη συνεχή ενημέρωση, στην καλή
κοινωνική επαφή με τον ασθενή και στην αλτρουϊστική στάση απέναντί του,
ιδιότητες οι οποίες συνιστούν τον ιατρικό ιδεότυπο του «ακτιβιστή» και του
«νοσταλγικού» γιατρού (Castelliani και Hafferty,2006: 9). Από την άλλη μεριά,
ο ιδεότυπος του ιατρικού επαγγελματισμού, ο οποίος αποτελεί κριτήριο
επιλογής σε προσλήψεις, περιλαμβάνει την κατοχή, σε υψηλό βαθμό,
επιστημονικών

γνώσεων

και

επιδεξιοτήτων,

μαζί

με

τον

υψηλό

προσανατολισμό στις ανθρώπινες σχέσεις (Linberg, 2011: 432).Kεφάλαιο
επίσης για κάποιους από τους ερωτώμενους, είναι και ένα ένστικτο που σε
βοηθά να αντιληφθείς, να «μυριστείς» το βαρύ περιστατικό,η γνώση των ορίων
των δυνατοτήτων σου και η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους.Την ίδια
στιγμή, ο επαγγελματίας γιατρός ορίζεται από τους ερωτώμενους με βάση την
επιστημονική του εξέλιξη και ωρίμανση, τοποθετούμενη χρονικά μεταξύ 35 και
45 ετών. Παράλληλα, οι γιατροί διαφοροποιούνται από τα άλλα ελευθέρια
επαγγέλματα -μηχανικούς, δικηγόρους- λόγω του αντικειμένου τους, δηλαδή
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την ανθρώπινη ζωή και του επείγοντος της απαιτούμενης δράσης, χωρίς να
λείπουν άλλες απόψεις που θεωρούν αυτή τη διαφοροποίηση, μια κοινωνική
κατασκευή που έχει εγκλωβίσει τους ίδιους τους γιατρούς σε στερεότυπες
συμπεριφορές.
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, στο χώρο της ιατρικής, το
βιοϊατρικό μοντέλο επέβαλε την κυριαρχία του, στηριζόμενο στην αιτιολογική
διάγνωση των νόσων, στις προόδους της Μικροβιολογίας, στη συνεχή
εξειδίκευση και στην ιατρική τεχνολογία. Η σύγχρονη ιατρική, λοιπόν,
χαρακτηρίζεται απο την μεγάλη χρήση ιατρικής τεχνολογίας, σε τέτοιο βαθμό
ώστε από τέχνη να έχει μετατραπεί σε τεχνοκρατικό επάγγελμα.
1.4

Πώς κρίνουν οι γιατροί την άποψη ότι η ιατρκή από τέχνη έγινε
τεχνοκρατικό επάγγελμα

Λ.Α.: «Συμμερίζομαι αυτήν την άποψη, οι παλαιοί γιατροί ήταν γιατροί της
παρατήρησης, της εμπειρίας, της Ιπποκρατικής ιατρικής και όμως τα
κατάφερναν. Αφότου εμφανίστηκε η τεχνολογία, αφήσαμε την κλινική πράξη στα
χέρια της τεχνολογίας. [...] H τεχνολογία μας έκανε να απομακρυνθούμε από
τον ασθενή, δηλαδή η σχέση γιατρού ασθενή πήγε μέσω της τεχνολογίας. [...]
Απαραίτητη η τεχνολογία, όμως δεν βασιζόμαστε μόνο σ’αυτήν, παραμένουμε
κοντά στον άρρωστο, χωρίς να είναι οδηγός μόνο η τεχνολογία».
Β.Α.: «Κατά ένα μεγάλο μέρος, ναί. Βλέπω τους νέους γιατρούς, τώρα που
έρχονται για ειδικότητα, ότι δεν έχουν αυτή την έφεση για εμβάνθυση. [...]
Δηλαδή ένα αποτέλεσμα που θα βγάλουν δεν το επεξεργάζονται, το δέχονται
όπως τους έρθει από το όργανο, τους βολεύει, είναι πιο τεμπέλικο, αυτό
αναστέλλει την ιατρική σκέψη».
Μ.Α.: «Τα τελευταία χρόνια υπερεκτιμάται ο ρόλος των μηχανημάτων. Η
ασθένεια είναι μια σύνθετη κατάσταση·πέραν του βιοϊατρικού μοντέλου υπάρχει
και η κοινωνικο-ψυχολογική συνιστώσα που δεν μπορούν τα μηχανήματα να τη
λάβουν υπόψη τους. Αυτοί που κερδίζουν είναι οι εταιρείες».
Γ.Ρ.:

«Δεν έγινε, λόγω της τεχνολογίας, η ιατρική τέχνη τεχνοκρατικό

επάγγελμα, έγινε λόγω του συστήματος, όλα εμπορευματοποιούνται και η
ιατρική εμπορευματοποιείται, άρα θα αναγκαστείς να κάνεις τεχνική, φεύγεις
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από την τέχνη. Εξαρτάσαι πολύ από τα μηχανήματα, αλλά δεν είναι αυτή η
αιτία».
Οι περισσότεροι ερωτώμενοι γιατροί συμμερίζονται το τεθέν ερώτημα.
Αναφέρονται, αρχικά, στους κινδύνους της ευρείας χρήσης της ιατρικής
τεχνολογίας:

άμβλυνση

της

ιατρικής

σκέψης·

αγνόηση

της

ψυχολογικοκοινωνικής διάστασης της ασθένειας, άρα πλημμελής διάγνωση και
θεραπεία, υπερκατανάλωση ιατρικών εξετάσεων από άγνοια ή φόβο, άρα
επικράτηση της αμυντικής ιατρικής, και τέλος οι παρενέργειες από τη χρήση της
τεχνολογίας. Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα αν η ιατρική τεχνολογία είναι
ηθικά και κοινωνικά ουδέτερη. Ένας από τους ερωτώμενους αποφαίνεται ότι η
εμπορευματοποίηση της υγείας είναι η μοναδική αιτία της τεχνολογικοποίησης
της ιατρικής.Με αυτό το πνεύμα, οι βιοϊατρικές τεχνολογίες δεν είναι κοινωνικά
ουδέτερες.Τουναντίον, η διαδικασία ανάπτυξής τους αφορά κυρίαρχα
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και τις πολιτισμικές επιταγές των
κοινωνιών εντός των οποίων εμφανίζονται (Lock & Nquyen, 2010: 21).
1.5

Νόημα και αναγνώριση στο ιατρικό επάγγελμα

Το νόημα της εργασίας και η ανάγκη αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Loriol,
είναι κοινωνικές καταστάσεις, ιδιαίτερες για κάθε εποχή και για κάθε εργασιακό
περιβάλλον. Το να κάνουμε μια δουλειά, η οποία έχει ένα νόημα, σημαίνει να
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια δραστηριότητα που να ανταποκρίνεται
στους στόχους που έχουν αξιολογηθεί θετικά από κοινωνική άποψη (Loriol,
2010: 46). Επιπλέον, το νόημα στην εργασία συνδέεται άμεσα με το θέμα της
ικανοποίησης στην εργασία.Για το ίδιο θέμα, αποφαίνεται ο Watson, μπορεί
κανείς να διακρίνει: τις ενδογενείς ικανοποιήσεις, κατά τις οποίες η εργασία
θεωρείται μια εμπειρία εμπλουτισμού, και τις εξωγενείς ικανοποιήσεις, όπου η
εργασία έχει ένα εργαλειακό νόημα και η ικανοποίηση αναζητάται εκτός
εργασίας (Καρακιουλάφη, 2013: 124).
Τι νόημα λοιπόν μπορεί να ανακαλύψει ο γιατρός στη δουλειά του; Το νόημα
αυτό, εκτός της ικανοποίησης, είναι δυνατόν κάποιες στιγμές να συμπεριλάβει
και την οδύνη ; Από ποιους περιμένει αναγνώριση ο γιατρός;
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Λ.Α.: «Το μοναδικό νόημα είναι το τι λέει ο ασθενής για μένα, όχι να με
εξυψώσει, αλλά αν ήμουνα κοντά του, αν έλυσα το πρόβλημά του και σε δεύτερο
βαθμό αν μπορούσα να κοινωνήσω την πρόληψη της ιατρικής στον κόσμο, στο
δικό μου τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει ο γιατρός να περιμένει από τον άρρωστο
μια αναγνώριση, πάντα με την έννοια της ηθικής αναγνώρισης και μετά από το
κράτος, ένα μπόνους, να κερδίσει κάτι στην δουλειά του σαν ηθική αναγνώριση.
[... ] Θα πρέπει να έχει μια αναγνώριση ότι προσφέρει ποσοτικά και ποιοτικά,
ανάλογα με τις δυσκολίες και να τον διαφοροποιούν από άλλους συναδέλφους.
Αυτό δεν συμβαίνει, λειτουργούμε σ’ένα κράτος αναξιοκρατίας και αφού ισχύει
αυτό, δεν μπορεί να λειτουργεί με αξιοκρατία και ο συνάδελφος».
Γ.Ρ.: «Αναγνώριση από τους ασθενείς, την κοινωνία, οι ασθενείς είναι η
κοινωνία, Ποιος θα πεί ότι ο Γιάννης είναι καλός γιατρός; η κοινωνία. Ο καλός
γιατρός δεν μόνο οι γνώσεις...Οιι συνάδελφοι... ναι βέβαια, με ενδιαφέρει η
γνώμη τους. Μ’ αρέσει που πολλές φορές που έχω φόρτο δουλειάς, μου φέρνει
ο συνάδελφος τη μάνα του, τον πατέρα του να τον δώ, αυτό δείχνει
εμπιστοσύνη».
Μ.Κ.: «Ένα συνδυασμό αυτών των δύο, ((ικανοποίηση και οδύνη)), εξαρτάται
και από την ειδικότητα, εμένα οδύνη μου έχουν φέρει τα πιο πολλά περιστατικά,
πιο πολύ έχεις οδύνη γιατί μπλέκεται όλο τo οικογενειακό κομμάτι, η όλη
αποσύνθεση της οικογένειας. Eγώ προσωπικά, όταν νοιώθω ικανοποίηση, δεν
θέλω να πάρω λεφτά από τη χαρά μου, (γέλιο), μάλλον όταν δεν παίρνω λεφτά
από κανένα. Δεν παίρνω καθόλου λεφτά από κανένα όταν πάει καλά και στο
αναγνωρίζει ο άλλος αυτό το αποτέλεσμα. [...] Tο πιο εντυπωσιακό στον ψυχικά
άρρωστο, είναι να μου παραπέμπει άλλους ψυχωσικούς».
Π.Κ.: «Το μεγάλο ζητούμενο είναι με το χειρουργείο, διότι εκεί το αποτέλεσμα
το βλέπεις σχετικά γρήγορα, αν πάει καλά: ικανοποίηση, αν δεν πάει
καλά,οδύνη, και τότε σκέφτεσαι αν έπρεπε να κάνεις κάτι διαφορετικό, δηλαδή
αναστοχασμός των πράξεων σου. [...] Πολλοί γιατροί δεν βρίσκουν αναγνώριση
από την οικογένειά τους. Δέχονται ακόμη και κριτική. Η αναγνώριση από τους
συναδέλφους είναι σημαντική. Συχνά, ένας γιατρός μπορεί να παραπλανήσει
ένα μικρό κοινό, είναι όμως πολύ δύσκολο να παραπλανηθούν οι συνάδελφοί
του για ένα μεγάλο διάστημα».
40

Στην περίπτωση των γιατρών, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, το νόημα
στην εργασία τους προκύπτει από τη σχέση τους με τον ασθενή. Καθώς,
σύμφωνα με τον A. Schutz, νόημα είναι τα βιώματα που ξεχωρίζουμε μέσα από
το ρεύμα όσων ζούμε, εν προκειμένω, το νόημα περιλαμβάνει: την υποχρέωση
να λυθεί το άμεσο πρόβλημα του ασθενούς, το σεβασμό του γιατρού προς τον
ασθενή, την ευγνωμοσύνη πρός το πρόσωπό του από τον ασθενή.Εξ αυτών,
ο γιατρός αντλεί μια ηθική αναγνώριση, από τον ασθενή πρώτιστα και μετά από
τους συναδέλφους του και το κράτος. Μαζί όμως με την ικανοποίηση
συνυπάρχει και η οδύνη στις περιπτώσεις ανίατων και θανατηφόρων
ασθενειών, ακόμη και η υποτίμηση της εργασίας του γιατρού από το κράτος ή
η κριτική από το στενό κοινωνικό περιβάλλον».
1.6

Κρίση και σχηματισμός ιατρικής ταυτότητας

Το 2010, εκδηλώθηκε στην Ελλάδα μια γενικευμένη κρίση. Η κρίση αυτή έχει
μια οικονομική όψη: μια δημοσιονομική προσαρμογή με νεοφιλελεύθερα
κριτήρια,

με επιτήρηση από τους δανειστές, και μια κοινωνική όψη:

διαρρηγμένες κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς, διάλυση της
κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους, αποδυνάμωση της
εργασιακής και της κοινωνικής ταυτότητας των δρώντων με αναζήτηση
ατομικών διεξόδων (Κονιαβίτης, 2014: 11-21).
Πώς η παραπάνω κρίση επηρέασε τον σχηματισμό της ιατρικής ταυτότητας;
Λ.Α.: «Οι νέοι γιατροί έχουν ξεφύγει από την παλιά ηθική.10-15 χρόνια από τη
ζωή του στις σπουδές,περίμενε, λοιπόν, ο νέος γιατρός να έχει μια άλλη
αντιμετώπιση από την πολιτεία, από τους ασθενείς. Αφού δεν την βρίσκει,αυτό
τον στρέφει στο οικονομικό μέρος,πώς να σταθεί· αλλάζει ειδικότητα με οδηγό
μόνο το οικονομικό κίνητρο. Οι σχέσεις των ειδικευομένων μεταξύ τους,
παλαιότερα, ήταν πιο ανθρώπινες, είχαν κάτι κοινό, να μάθουν κάτι. Σήμερα, ο
καθένας και απάνω του, πιο ατομικίστικα».
Χ.Μ.: «Η κρίση έχει επηρεάσει το ιατρικό σώμα. Έχουν πέσει οι αποδοχές,
κάποιοι φεύγουν έξω... Επίσης, μπορεί η κρίση να έχει επηρεάσει και θετικά τον
τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Πριν την κρίση, είμασταν πολύ χαλαροί στο πώς
συνταγογραφούσαμε, ποιες εξετάσεις. Τώρα, τουλάχιστον, όσοι σκέφτονται την
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πατρίδα αλλά και τα παιδιά τους τι θα γίνουν, έχουν μπεί σε μια διαδικασία
αυτοκριτικής, να δουν τι έκαναν λάθος στις σχέσεις τους με τις φαρμακευτικές
εταιρίες και τους ασθενείς».
Μ.Α.:

«Η κρίση έχει επηρεάσει τους νέους γιατρούς. Σε σχέση με τις

παλαιότερες γενιές, αυτές είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες για να βγάλουν λεφτά.
Οι νέοι, δεν προσδοκούν να πετύχουν το κοινωνικό στάτους όπως παλαιότερα,
είναι πιό προσγειωμένοι. Η προσγείωση γίνεται ήδη από την φοιτητική περίοδο,
κάνουν έγκαιρα γλώσσες για να φύγουν εξωτερικό. Για όσους μείνουν, οι
προσδοκίες είναι πολύ λίγες. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τις επιλογές τους,
κάποιοι αλλάζουν ειδικότητα, ενώ ασκούνται ήδη, χωρίς να πληρώνονται».
Π.Κ.: «Ο γιατρός σήμερα, καλείται να σκεφτεί και τη μια εξέταση που θα
γράψει, την φαρμακευτική αγωγή· αναγκάζεται να συζητήσει με τον ασθενή, το
μικρότερο κόστος με το μεγαλύτερο όφελος. Επίσης ανανεώνει πιό δύσκολα τον
επαγγελματικό του εξοπλισμό».
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η κρίση στη χώρα, έχει επηρεάσει νέους και
παλαιότερους γιατρούς, όπως επίσης και τη συμπεριφορά των ασθενών.
Αρκετοί νέοι γιατροί σχεδιάζουν τη συνέχιση της καριέρας τους, όχι σύμφωνα
με τις επιδιώξεις τους, αλλά σύμφωνα με ό,τι φαίνεται να προσφέρει
επαγγελματική διέξοδο, έχοντας μικρότερες προσδοκίες για την απόκτηση
κοινωνικού στάτους σε σχέση με παλαιότερες γενιές γιατρών. Ακόμη
περισσότερο, η κρίση επηρεάζει τη συναδελφικότητα των γιατρών, στρέφοντάς
τους στον ατομικισμό και σε ανομικές συμπεριφορές σε βάρος των ασθενών,
«σαν αρπακτικά λίγο...», όπως αναφέρει μια ερωτώμενη. Έχει δηλαδή
διαταραχθεί η κοινωνική ολοκλήρωση, όπως την ορίζει ο Giddens, ως τις
σχέσεις αμοιβαιότητος που δημιουργούνται μεταξύ των υποκειμένων κατά τις
άμεσες διαπροσωπικές συνευρέσεις τους, ( Craib, 2011: 160). Παράλληλα, έχει
δυσκολέψει η απόκτηση γνώσεων, η συμμετοχή σε συνέδρια, λόγω μείωσης
των οικονομικών απολαβών. Η κρίση όμως έχει και μια άλλη πλευρά: έκανε
πολλούς γιατρούς πιό αυτοκριτικούς και πιό ορθολογικούς στον τρόπο
συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων. Αναφορικά δε με τους ασθενείς,
η κρίση τους έστρεψε περισσότερο προς τις δημόσιες δομές υγείας, όπου με
την ψυχολογία της απόγνωσης,

άλλους τους υποχρέωσε σε καλύτερες
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συμπεριφορές προς το υγειονομικό προσωπικό, και άλλους, λόγω μη
κατανόησης της κατάστασης, τους οδήγησε σε βίαιες συμπεριφορές προς τους
γιατρούς.
1.7

Κοινωνία, ΜΜΕ και ιατρικό επάγγελμα

Παρατηρητής και κριτής της ιατρικής συμπεριφοράς είναι η ίδια η ελληνική
κοινωνία αλλά και τα ΜΜΕ.

Θέσαμε λοιπόν το ερώτημα, εάν η ελληνική

κοινωνία σέβεται τον Έλληνα γιατρό και πώς τον παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Οι
γιατροί της έρευνας μας είπαν:
Λ,Α.: «Η ελληνική κοινωνία, γενικά, σέβεται τον Έλληνα γιατρό.Όσο για τα
ΜΜΕ είναι κομμάτι του συστήματος, παρουσιάζουν αποσπασματικά τα θετικά
σημεία των γιατρών και της ιατρικής και πολύ πιο έντονα τα αρνητικά. Θα έλεγα
ότι τα ΜΜΕ είναι ταγμένα στο ίδιο σύστημα με το κράτος. Έχουν στάση
καιροσκοπική: όταν θέλει το κράτος να αυξήσει τη φορολογία, τα ΜΜΕ μιλούν
για το πόσο φοροδιαφεύγουν οι γιατροί».
Γ.Ρ.: «Η κοινωνία δε σέβεται τους γιατρούς και δεν φταίει μόνο αυτή, φταίμε
και εμείς οι γιατροί και το σύστημα γύρω-γύρω. Τα ΜΜΕ μας κυνηγάνε. Να στο
αναπτύξω; Πιστεύω ότι, όσο η ανθρώπινη ζωή χάνει την αξία της, και αυτό
συμβαίνει σήμερα πολύ περισσότερο από πριν 30 χρόνια, τώρα η αξία αυτή
πέφτει γιατί δε χρειάζεται εργατικό δυναμικό, κάποιοι περισσεύουν, εξ ού και η
ανεργία σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα,
πέφτει η αξία των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων και το πρώτο ανθρωπιστικό
επάγγελμα είναι οι γιατροί. Αν πέφτει λοιπόν η αξία του γιατρού, το σύστημα το
συμφέρει να τη ρίξει ακόμα περισσότερο. Ένας τρόπος είναι τα ΜΜΕ, το άλλο
είναι ο αμοιβές... ξεφτίλα!».
Α.Κ.: «Η κοινωνία σέβεται τους γιατρούς. Τα ΜΜΕ κινούνται με βάση το τι
πουλάει περισσότερο, όχι με βάση την πραγματική αξία του γιατρού.Κατά
κανόνα είναι άστοχα στην κρίση τους. Πουλάει περισσότερο το κακό, η αρνητική
είδηση».
Μ.Α.: «Η κοινωνία δε σέβεται τους γιατρούς στο βαθμό που θάπρεπε. Η
εικόνα των γιατρών διαμορφώνεται κοινωνικά, παίζουν ένα ρόλο και τα ΜΜΕ.
Παράδειγμα: μέσω αυτών, των ΜΜΕ, υποεκτιμώνται τα δημόσια νοσοκομεία και
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υποτιμώνται και οι γιατροί με την σειρά τους· ένα μη λάθος, ένα ανθρώπινο
λάθος μπορεί να γίνει μεγάλο θέμα».
Φ.Λ.: «Πιό πολύ από σεβασμός, είναι δέος και φόβος, αυτό που νοιώθει η
κοινωνία για τον γιατρό, γιατί κοινωνικά είναι πολύ σπουδαίο να είσαι γιατρός.
Λένε: “γιατρέ μου”, χωρίς να ξέρουν αν είσαι καλός ή όχι, είσαι αξιοσέβαστος
ούτως ή άλλως. [...]».
Η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων,
απονομιμοποιεί τους γιατρούς, με συνέπεια την απώλεια της εμπιστοσύνης
στο επαγγελματικό ήθος και το κύρος τους. Ένας λόγος είναι τα
κατασκευασμένα κοινωνικά μοτίβα που δεν επιτρέπουν την κατανόηση των
δυνατοτήτων της ιατρικής και το ότι μπορεί να συμβούν ιατρικά λάθη. Άλλος
σοβαρός λόγος είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές γιατρών οι οποίοι δίνουν
δικαιώματα γαι κριτική, ενοχοποείται, όμως, και η κρίση που, λόγω της
ανέχειας, δημιουργεί πιό εύκολα την καχυποψία προς το ιατρικό σώμα. Από
την άλλη μεριά, τα ΜΜΕ δε στέκονται αντικειμενικά απέναντι στους γιατρούς,
μεταβαλλόμενα σε εργαλεία του κράτους, στην προσπάθεια χειραγώγησης της
ιατρικής συντεχνίας. Συγχρόνως, τα ΜΜΕ, ως επιχειρήσεις, επιλέγουν να
εμπορεύονται περισσότερο την αρνητική ιατρική είδηση.
1.8

Ικανοποίηση προσδοκιών στο ιατρικό επάγγελμα

Με δεδομένες τις απαιτήσεις του ιατρικού επαγγέλματος, τις μακροχρόνιες
σπουδές, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, κ.ά., τέθηκε το ερώτημα, αν οι ίδιοι οι
γιατροί αντιλαμβάνονται ότι βρήκαν ανταπόκριση οι προσδοκίες τους:
Χ.Μ.: «Δεν ικανοποιήθηκα απόλυτα στον οικονομικό τομέα. Τα προηγούμενα
χρόνια είμασταν οι αδικημένοι του συστήματος, τώρα με την κρίση έχουμε
πλεονέκτημα, αν λάβεις υπόψη την ανασφάλεια που υπάρχει. Είμαι σχετικά
ευχαριστημένος, κάνω αυτό που ήθελα, όλα τα άλλα τα προσπερνώ».
Α.Κ.«Σε μεγάλο βαθμό

είμαι ικανοποιημένος,

τουλάχιστον η ηθική

ανταπόκριση, ναι».
Κ.Α.:

«Πάνω-κάτω είμαι ικανοποιημένος. Το γεγονός ότι σπούδασα μέσα

στην κρίση με βοήθησε να αφουγκραστώ περισσότερο την κοινωνία».
44

Π.Χ.: «Οι προσδοκίες μου είναι να μπορώ να εφαρμόσω την ιατρική έτσι
όπως την ονειρεύτηκα. Στο ιδωτικό ιατρείο αντιστέκεσαι για να επιβιώσεις,
αναγκάζεσαι να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις που είναι κόντρα στις ιατρικές
σου πεποιθήσεις, π.χ. ενώ δεν χρειάζεται αντιβίωση, οι γονείς επιμένουν για
θεραπευτική αγωγή. Βοήθεια από το κράτος και τον ιατρικό σύλλογο καμία, δεν
θα υπερασπίσει το δίκαιο, για να τα έχει καλά μ’ όλους».
Π.Κ.: «Είμαι ικανοποιημένος σ΄ένα βαθμό, θα ήθελα βέβαια να κάνω κάποια
περισσότερα πράγματα, αλλά πάντα η ζωή έχει μπρός-πίσω. Γι’ αυτό, αν
σήμερα ένα παιδί μου ζητούσε να κάνει ιατρική δεν θα ήμουνα αρνητικός· η
ιατρική είναι ένα μεγάλο ταξίδι από το οποίο το όφελός σου είναι μεγάλο: από
τον κόσμο που θα γνωρίσεις, από την προσφορά που θα δώσεις, από την
αναγνώριση που θα πάρεις, μέχρι και το οικονομικό όφελος, άρα δεν μπορώ να
πω ότι ήταν μια απογοήτευση».
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνει ότι το επάγγελμά τους, μέχρι τώρα,
τους έχει ικανοποιήσει. Δεν εννοούν τόσο το οικονομικό κέρδος όσο την
υλοποίηση μη υλικών στόχων: την κοινωνική προσφορά, την ηθική
ανταπόκριση, τον προσανατολισμό

προς την κοινωνία, την επιστημονική

εξέλιξη. Στην περίπτωση αυτή, οι γιατροί είναι προσανατολισμένοι προς τη
λειτουργική θεώρηση, καθώς τα παραπάνω αποτελούν τα εσωτερικά
χαρακτηριστικά του ιατρικού επαγγέλματος, όπως τα προβάλλουν οι ίδιοι οι
γιατροί.
2) Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στις ιατρικές πρακτικές και πώς τις
ερμηνεύουν οι γιατροί
Στην ενότητα αυτή θα δούμε τις απόψεις των ερωτώμενων για τις αλλαγές
στις ιατρικές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη,την εμφάνιση παραγόντων και
φαινομένων στο χώρο της ιατρικής, όπως η τεχνολογικοποίηση της ιατρικής,
η ανάγκη εφαρμογής του ολιστικού μοντέλου της ιατρικής, η γενετικοποίηση της
ιατρικής, η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ιατρικής και οι πολιτικές ρυθμίσεις
στο χώρο της υγείας:
Το βιοϊατρικό μοντέλο, εδραίωσε την κυριαρχία του από τις αρχές του 20ου
αιώνα, βασιζόμενο στις σημαντικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση πλήθους
45

παθολογικών καταστάσεων και στην αύξηση του μέσου όρου ζωής. Tην
περίοδο, όμως, μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αίσθηση αναντιστοιχίας
μεταξύ του κόστους της ιατρικής πρακτικής και της αποτελεσματικότητας της,
οι ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές πλήθους θεραπειών και η εμμένουσα
συμπτωματική αντιμετώπιση ορισμένων νόσων, οδήγησε στην ανάπτυξη
εναλλακτικών

προσεγγίσεων

ολιστικής

θεώρησης

του

ανθρώπινου

οργανισμού, σε αλληλεπίδραση με το στενό και ευρύτερο περιβάλλον,
διαμορφώνοντας το πεδίο της λεγόμενης «ψυχοσωματικής» ιατρικής (Πεφάνης,
2004: 160).Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι το βιοψυχοκοινωνικό (Engel,
1977: 129-136),το βιοψυχοφυσικό μοντέλο (Foss, 1989: 165-191) και το
πιθανοκρατικό παράδειγμα (Bursztain, 1990). Κοινά χαρακτηριστικά και των
τριών, είναι η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το στενό και ευρύτερο
περιβάλλον, η ολιστική αντίληψη των αντικειμένων της ιατρικής πρακτικής και
η αξιακή φόρτιση των κλινικών διαδικασιών.
Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση και με την έρευνά μας, είναι εάν στο μέλλον
ο γιατρός θα εργάζεται προγραμματισμένα ώς μηχανικός

ή ακόμη εάν

αντικατασταθεί, στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο του, από έναν
υπερυπολογιστή. Οι γιατροί της έρευνας απάντησαν ως εξής:
Χ.Μ.: «Είναι δύσκολο να πάμε σε ολιστικό μοντέλο. Κατ’ αρχάς, δεν έχουμε
εκπαιδευτεί ως γιατροί να προσεγγίζουμε ολιστικά, αφετέρου, δεν έχουμε το
χρόνο, τα περιστατικά είναι πολλά. Υπάρχει μια άποψη; “εγώ γιατρός είμαι, δεν
μπορώ να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα του ασθενή”. Είναι γεγονός
πάντως πως δεν δουλεύουμε ολιστικά, και αν το κάνει κάποιος, το κάνει γιατί
του βγαίνει, ούτε υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα».
Α.Κ.:

«Διαχρονικά η ιατρική, ολιστική ήτανε, αλλά με την πρόοδο της

τεχνολογίας απομακρύνεται αυτό το μοντέλο. Ο άρρωστος δεν είναι μόνο το
σωματικό σύμπτωμα, είναι και το ψυχικό που συχνά συνυπάρχει, και αν
απομονώσεις το σωματικό, κάνοντας ένα σωρό εργαστηριακές εξετάσεις,
μπορεί να χάσεις και άλλα πράγματα που αφορούν τη διάγνωση, π.χ. οι
ψυχοσωματικοί πόνοι όπου το αίτιο έχει κυρίως ψυχολογική βάση. Είναι βέβαια
γεγονός ότι οι συνθήκες δουλειάς είναι ενάντια σε αυτό, αλλά πρέπει πάντα να
προσπαθείς να βγάλεις το καλύτερο για τον άρρωστο».
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Ε.Β.: «Είναι ξεκάθαρο πια ότι είναι αναγκαίο το ολιστικό μοντέλο αλλά θέλει
έρευνα, γνώση

και προσπάθεια· είναι πιό εύκολο να θεραπεύσεις το

συγκεκριμένο και μετά έρχεται η πρόληψη.Όσον αφορά την τεχνολογικοποίηση
της ιατρικής, μακάρι να φτοιαχτεί ένα κομπιούτερ να βγάζει διάγνωση σε μηδέν
χρόνο και χωρίς λάθος. Αυτό ούτε με συγκινεί ούτε με φοβίζει, το θέμα είναι να
μη φτοιαχτεί ένα λάθος μηχάνημα και για λάθος σκοπούς».
Φ.Λ.:

«Το ολιστικό μοντέλο είναι αναγκαίο, τώρα αν είναι εφικτό...Έγινε

τεχνολογική έκρηξη, μπήκαν διαχωριστικές γραμμές σε όποια γνώση υπήρχε
πρίν, από τον Ιπποκράτη μέχρι τις ανατολικές προσεγγίσεις· επικράτησε ο
ορθολογισμός και τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αρκετό, σαν
να έχει χαθεί ένα κομμάτι γνώσης και πρέπει να το βρούμε και δεν ξέρω πώς·
πρέπει να ενοποιηθούν τα δύο μοντέλα.[...] Τα πράγματα γίνονται πολιτικά στο
ολιστικό μοντέλο, οι γιατροί είναι φιλελεύθεροι, είναι δύσκολο να λειτουργήσουν
ολιστικά οι γιατροί· σε όσους προκύπτει να το σκεφτούν έτσι, είναι σημαντικό.
Όσο, τώρα, αφορά την τεχνολογικοποίηση της ιατρικής, αν συμβεί θα
θεραπεύεται ο ασθενής; Ο ρόλος του θεραπευτή είναι σύμφυτος με τον
άνθρωπο. Είναι ένας ρόλος που είναι αρχέγονος στο ανθρώπινο είδος. Ο
κομπιούτερ τι δεν έχει; θα λειτουργεί με βάση στατιστικά δεδομένα, δεν είναι
όμως έτσι τα πράγματα, καθώς αυτά, συχνά, κινούνται στις παρυφές».
Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι το μηχανιστικό ή βιοϊατρικό μοντέλο επικράτησε
λόγω της κυριαρχίας στο χώρο της υγείας, των φαρμακευτικών εταιρειών και
της ιατρικής τεχνολογίας. Αναγνωρίζουν, όμως, ότι είναι αναγκαία η ολιστική
προσέγγιση στην ιατρική πρακτική, διάγνωση και θεραπεία. Ωστόσο, με την
οπτική του κριτικού ρεαλισμού, διαπιστώνουν την ύπαρξη συνθηκών, όπως η
έλλειψη εκπαίδευσης στην κατεύθυνση αυτή, ο μεγάλος αριθμός των
ασθενών,που σημαίνει μικρότερο χρόνο που αφιερώνεται στον καθένα, η
υπερειδίκευση των γιατρών και η φιλελεύθερη τοποθέτηση της πλειονότητας
της ιατρικής συντεχνίας· όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι αναστέλουν την
εφαρμογή του ολιστικού μοντέλου. Συμβιβαστικά, προτείνεται η ενοποίηση των
δύο μοντέλων.
Η σύγχρονη ιατρική, καλείται να λειτουργήσει με νέα εργαλεία, επιχειρώντας
το δομικό επαναπροσδιορισμό και υποσχόμενη την απόλυτη διαχείρηση του
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σώματος, της υγείας και της ασθένειας, της ζωής, και της ίδιας της
υποκειμενικότητας (Αλεξιάς, 2011). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τη γενετική
γνώση που έχει παραχθεί, με στόχο να μελετήσει τις γενετικές ασθένεις και την
προδιάθεση του ατόμου σε αυτές. Αυτή η διαδικασία συνιστά τη γενετικοποίηση
της ιατρικής, που ανάγοντας κάθε ασθένεια του ατόμου στο γενετικό του υλικό,
επιδιώκει να θεραπεύσει με τη χρήση της φαρμακογενετικής. Η σύγχρονη
γενετική έχει τη βάση της στην ευγονική που εμφανίσθηκε ως οργανωμένο
πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής το 19ο αιώνα, στοχεύοντας στην παρέμβαση
επί της κοινωνικής αναπαραγωγής, με σκοπό την επίτευξη μιας ανώτερης
μορφής κοινωνικής συγκρότησης.Ενώ λοιπόν η παραδοσιακή ευγονική
επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά και στην ηθική της διάσταση, η νέα ευγονική
-η σύγχρονη γενετική- επικεντρώνεται στο σώμα καθεαυτό που μετατρέπεται
σε βιολογικό υλικό, συνδεόμενο με τα σώματα των συγγενών, των προγόνων
και των απογόνων (Αλεξιάς, 2008: 167-183).Έτσι, η νέα γενετική γνώση
παράγει ένα νέο τύπο υποκειμένου ο οποίος προϋποθέτει την αυτοεπιτήρηση,
την υποταγή στο γενετικό λόγο, γεννώντας ένα νέο τρόπο λειτουργίας της
βιοεξουσίας (Lemke, 2011).
Ποια είναι, όμως, η κοινωνική βάση του γενετικού μοντέλου, του γενετικού
τρόπου δηλαδή κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης; Η διαδικασία εμφάνισης
των ανθρώπινων χαρακτηριστικών είναι πρωταρχικά βιολογική.Ωστόσο,το
πλαίσιο

στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία είναι πρωτίστως

κοινωνικό, καθώς κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν προς
συγκεκριμένη κατεύθυνση τις επιλογές μας.Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη
της νέας γενετικής γνώσης συνδέεται με ευρύτερα οικονομικοκοινωνικά
συμφέροντα, με πολιτισμικές αξίες και περιορισμούς, με τα συγκεκριμένα
τοπικά και παγκόσμια δεδομένα, με οικονομικές διαφορές και με την ύπαρξη ή
ανυπαρξία κάθε λογής περιορισμών (Lock & Nquyen, 2010: 5).
Σχετικά με το φαινόμενα της γενετικοποίησης της ιατρικής και της
φαρμακογενετικής, οι απόψεις των ερωτώμενων είναι οι παρακάτω:
Χ.Μ.: «Στο διαγνωστικό κομμάτι, η φαρμακογενετική είναι χρήσιμη και στην
έρευνα έχουν βοηθήσει οι γενετικές μελέτες για να βρούμε φάρμακα και να
κατανοήσουμε τα νοσήματα. Τώρα, στο κομμάτι της θεραπείας δεν έχω
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εμπειρία, εκεί υπάρχουν φόβοι: όταν αρχίζεις και παρεμβαίνεις σε γενετικό
υλικό, εκεί μπαίνεις σε μεταφυσικά πράγματα· υπάρχουν και θέματα ευγονικής».
Α.Κ.: «Για την ώρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν
έχουμε απτά αποτελέσματα αυτής της επιστήμης,όμως, τα πρώτα δείγματα είναι
πολύ ενθαρρυντικά. Στο νοσοκομείο μας γίνεται εφαρμογή στον καρκίνο.Για τη
χώρα μας που είναι σε κρίση, αυτά τα ακριβά φάρμακα είναι μεγάλο πρόβλημα».
Ν.Α.: «Κάνουν την ιατρική πιο ακριβή. Η ιατρική έχει και οικονομική πλευρά.
Και μπαίνει το ηθικό ζήτημα: θα δώσουμε χρήματα για αρρώστους μ’ ένα ειδικό
πρόβλημα ή για πολλούς αρρώστους οι οποίοι έχουν απλούστερα προβλήματα;
Αυτές οι θεραπείες πόσο κόσμο αφορούν; εξαρτάται από εμάς ((τους γιατρούς)),
πόσους αρρώστους θα βάλουμε στο παιχνίδι».
Φ.Λ.: «Θα έπρεπε να απαντήσει η κοινωνία αν υπάρχει χρησιμότητα στη
γενετικοποίηση της ιατρικής και στη φαρμακογενετική.Η επιστήμη μπορεί να
παράγει γνώση συνέχεια αλλά ποιο απο αυτά μας κάνει καλό να το
χρησιμοποιήσουμε, αυτό θα μας το απαντήσει η κοινωνία. Όμως, αυτά τα
ερωτήματα δεν τίθενται στην κοινωνία, αυτό που λειτουργεί είναι η τεχνοφιλία,
βλέπουμε τη γνώση σαν τοτέμ. Δεν ξέρω αν αυτή η νέα θεραπευτική γνώση
καλύπτει ανάγκες πραγματικές».
Για τους ερωτώμενους,το ζήτημα της γενετικοποίησης της ιατρικής έχει μια
διάσταση επιστημονική: ως θεραπευτική εξέλιξη είναι αναπότρεπτη, μια
εμπορική: μεγάλα κέρδη για τις φαρμακευτικές εταιρείες, μια ηθικοπολιτική:
πόσους αφορά η φαρμακογενετική και πόσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα
να ωφεληθούν θεραπευτικά, και τέλος μια κοινωνική : πώς δηλαδή η ίδια η
κοινωνία κρίνει την κοινωνική χρησιμότητα της γενετικής γνώσης.
Μια άλλη σημαντική πλευρά της ιατρικής πρακτικής είναι η κατηγοριοποίηση
των περιστατικών σε οξέα και χρόνια, καθώς αντανακλά, αφενός, μεταξύ άλλων
παραμέτρων, το επίπεδο υγείας μιας κοινωνίας, και αφετέρου, τη διαγνωστική
ικανότητα των ιατρικών δομών. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, αν έχει αλλάξει η
αναλογία χρόνιων και οξέων περιστατικών, ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης:
Β.Α.: «Η κρίση έχει αυξήσει τα ψευδώς εννοούμενα οξέα περιστατικά. Γιατί οι
πολίτες, οι ασθενείς, δεν έχουνε χρήματα να πάνε ιδιωτικά, άρα μεγενθύνουν τα
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συμπτώματα για να έρθουν στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου. [...] Oι
χρόνιοι άρρωστοι επανέρχονται γιατί νοιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι
έχουμε μεγαλώσει, παρ’ όλο που πολλά έχουν ακουστεί για κακή συμπεριφορά,
κακή μεταχείρηση των ασθενών. Όμως, δεν παύει να είναι το κράτος η «μαμά»
που σε αγκαλιάζει, που σε δέχεται, ακόμα και στο διάδρομο θα βρεί κρεβάτι να
σε βάλει και εκεί νοιώθεις μια ασφάλεια, οπότε αυτό είναι που σε κάνει να
ξαναπάς».
Χ.Μ.:

«Με την κρίση, έχουμε δει αύξηση σε ορισμένα νοσήματα, π.χ.

πνευμονικά οιδήματα, επειδή δεν παίρνουν τα φάρμακά τους. Στον επανέλεγχο,
υπάρχει πρόβλημα πώς θα σε προσεγγίσουνε».
Α.Κ.: «Έχει αυξηθεί γενικά η νοσηρότητα και η προσέλευση,όχι μόνο για
οικονομικούς λόγους, αλλά λόγω της κατάθλιψης και της δυστυχίας που
παράγουν διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα [...] ».
Ν.Α.: «Η αναλογία, μάλλον, δεν έχει αλλάξει. [...] Οι χρόνιοι άρρωστοι
επανέρχονται, αλλά εξαρτάται πόσο θα τους εμπνεύσεις, είναι και πόσο
κουρασμένοι, απογοητευμένοι είναι και πόσο ψάχνουν εναλλακτικά γιατρό».
Οι γιατροί, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι έχουν αυξηθεί τα χρόνια νοσήματα,
λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής. Η υποβόσκουσα όμως κρίση στην
Ελλάδα, οδήγησε σε αύξηση των οξέων περιστατικών και σε παραμέληση των
χρόνιων ασθενειών, καθώς πολλοί άρρωστοι δε λαμβάνουν τα φάρμακά τους
και δεν πάνε εύκολα στον γιατρό. Συγχρόνως, έχει αυξηθεί η νοσηρότητα, όχι
μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω αύξησης των ψυχοσωματικών
νόσων. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το φαινόμενο της αύξησης των ψευδώς
εννοουμένων οξέων περιστατικών: πολλοί, μη δυνάμενοι να επισκεφθούν
ιδιώτη γιατρό, μεγεθύνουν τα συμπτώματά τους για να γίνουν δεκτοί στα
επείγοντα, ως οξέα περιστατικά. Εκεί, το κράτος, ως «μαμά που σε αγκαλιάζει»,
θα σε περιθάλψει, γεγονός που αποδεικνύει ότι, παρά την κρίση, το κράτος
πρόνοιας στην χώρα μας διατηρεί στοιχεία από την ταυτότητά του.
Οι γιατροί δεν είναι οι μοναδικοί επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να
διαγνώσουν και να θεραπεύσουν μια ασθένεια.Το φαινόμενο αυτό έχει μια
ιστορικότητα· για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική τον 19ου αιώνα, συνυπήρξαν
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το επίσημο ιατρικό σώμα, με μια σειρά από θεραπευτικές πρακτικές, τις
λεγόμενες παραδοσιακές ή εναλλακτικές. Τότε, όσοι βρίσκονταν χαμηλότερα
στην κοινωνική και οικονομική ιεραρχία, κατέφευγαν για οικονομικούς και
πολιτισμικούς λόγους, συχνότερα, σε παραδοσιακούς θεραπευτές, γεγονός
που οδήγησε στην άποψη ότι κάθε εθνότητα και τάξη έχει το δικό της σύστημα
θεραπευτικών
ομοιοπαθητικοί,

πρακτικών

(Baer,

οστεοπαθητικοί,

1989:

1103-1112).

βελονιστές,

Σήμερα,

λοιπόν,

βοτανοθεραπευτές

και

χειροπράκτες, αμφισβητούν το μονοπώλιο του βιοϊατρικού μοντέλου,
απευθυνόμενοι σ’ ένα διαρκώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού.Η αύξηση
της υιοθέτησης των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, μπορεί να αποδοθεί στο
ότι η ιατρική δεν είναι πλέον ικανή να ανακουφίσει τα συμπώματα των ασθενών,
ωθώντας τους να αναζητήσουν μια περισσότερο οικεία και ευχάριστη σχέση με
κάποιο θεραπευτή (Bradby, 2010: 390).
Πώς αντιλαμβάνονται οι γιατροί της έρευνάς μας την ανάδυση των
εναλλακτικών μορφών ιατρικής;
Χ.Μ.:

«Όπου υπάρχει έλλειμμα της κλασικής ιατρικής, ο ασθενής θα ψάξει

και μια άλλη λύση· επίσης, υπάρχει και μια κουλτούρα που αφορά εναλλακτικά
πράγματα, ίσως είναι της μόδας κάποια πράγματα· εφόσον βοηθούνε, εγώ δεν
είμαι κατά, εξάλλου, κάποια βοηθούνε π.χ. ο βελονισμός».
Α.Κ.: «Εγώ πιστεύω πολύ σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής, αλλά από την
άλλη, καμία μέθοδος δεν είναι πανάκεια για όλα. Υπάρχουν εναλλακτικές:
βελονισμός, η γιόγκα, το μασάζ. Σε αρκετό ποσοστό είναι μόδα, κάπου
διάβασαν κάτι. Δεν θάλεγα πως είναι αμφισβήτηση, απλώς, η παραδοσιακή
ιατρική δε μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα και αναγκαστικά ο κόσμος ψάχνει να
βρεί κάτι άλλο, εναλλακτικό».
Ν.Α.: «Είναι θέμα κουλτούρας, πολλοί παρασύρονται: όμορφα λόγια, φυσικές
μέθοδοι, χωρίς τοξίνες. Η εμπειρία μου είναι μάλλον απογοητευτική».
Γ.Ρ.: «Σε αυτό που λέγαμε πρίν, έχει πέσει η αξία του γιατρού και αρχίζουμε
να ψαχνόμαστε γύρω-γύρω, να πουλήσουμε κάτι άλλο· είναι όπως η
αστρονομία με την αστρολογία, κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να είναι επιστημονικά

51

τεκμηριωμένο, δεν είναι, δεν το δέχομαι, εμείς κάνουμε επιστήμη, πρέπει να
κάνουμε».
Φ.Ρ.: «Έχει γίνει ο τρόπος άσκησης της ιατρικής και η σχέση γιατρού-ασθενή
τραυματική, δηλ. αισθάνονται ότι μιλάνε και δεν τους ακούν, και θέλουνε να πάνε
κάπου που να τους ακούν, δηλαδή είναι ένα κομμάτι αποτυχίας του τρόπου που
δουλεύει η ιατρική».
Όπως συνάγεται από τις συνεντεύξεις, η στάση των περισσοτέρων γιατρών
είναι κριτική έως απορριπτική έναντι των εναλλακτικών μεθόδων της ιατρικής.
Αιτίες είναι ο μη ορθολογικός τρόπος αυτής της επιλογής και η αμφισβητούμενη
επιστημονικότητα αυτών των μεθόδων, όπου δε έχει στην πράξη αποδειχτεί ότι
έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα, τότε μόνο έχει νόημα ο συνδυασμός τους με
τήν κλασική ιατρική. Συνδέεται δε η στροφή του κοινού στις εναλλακτικές
μεθόδους ιατρικής με τα θεραπευτικά ελλείμματα και τον τρόπο άσκησης της
ορθόδοξης ιατρικής, με την αποπροσωποίηση της σχέσης γιατρού-ασθενή και
με την αύξηση της καταναλωτικής ανάγκης πολλών για κάτι νέο, πιό φιλικό και
φυσικό.
Ιχνηλατώντας τη διαχρονική πορεία της ιατρικής, διαπιστώνεται μια διαρκή
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που συνοδεύει τη
διαγνωστική και θεραπευτική πρακτική. Με την επικράτηση δε του βιοϊατρικού
μοντέλου, η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της ιατρικής αβεβαιότητας
υλοποιείται, άρρητα, ως μέρος της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης των
γιατρών, χωρίς να συνιστά ένα αντικείμενο ενσωματωμένο στην ιατρική γνώση
και πρακτική.Αυτό σημαίνει ότι η κλινική διάγνωση έχει περιοριστεί σε μια
σύγκριση ανάμεσα σε ένα σύγγραμα

νοσημάτων και σε ένα αληθινό

περιστατικό, με όλες τις ιδιαιτερότητες που το συνοδεύουν. Όμως, το έργο της
διάγνωσης χαρακτηρίζεται από μικρότερο βαθμό βεβαιότητας σε σχέση με τη
διαδικασία της αντιστοίχησης των συμπτωμάτων με τις περιγραφές σε κάποιο
εγχειρίδιο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι άλλοτε τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία
είναι σαφείς, και άλλοτε η διάγνωση μπορεί να είναι αβέβαιη.
Πώς αντιμετωπίζεται από τον γιατρό η αβεβαιότητα, στη διάγνωση και στη
θεραπεία των νόσων; Επιπλέον, το ιατρικό λάθος είναι αναπόσπαστο μέρος
της ιατρικής πρακτικής; Όταν δε συμβεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται από την
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ιατρική κοινότητα ή από την κοινωνία; Στα ερωτήματα αυτά, οι γιατροί
απάντησαν ως εξής:
Β.Α.:

«Εγώ νομίζω ότι το ιατρικό λάθος είναι ιατρικό ζήτημα.Επειδή το

επίπεδο το γνωστικό της κοινωνίας δεν είναι καλό,ώστε να μην παρανοήσει αυτά
που λέγονται, το λάθος μπορεί να είναι μικρό και να καταλήξει από στόμα σε
στόμα να γίνει μεγάλο· στο τέλος, δημιουργείται ανασφάλεια και φόβος στους
ασθενείς».
Ν.Α.: «Για την ιατρική αβεβαιότητα, έχει σημασία το επίπεδο εκπαίδευσης, η
εμπειρία, μπαίνει και η κοινή λογική και η απεικονιστική εξέταση που βοηθά
πολύ. [...] Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθος. Στην Αμερική, ο φόβος του ιατρικού
λάθους, οδήγησε στην αμυντική ιατρική που εκτίναξε στα ύψη το κόστος της
υγείας. [...] Ο κόσμος θα το κριτικάρει, εξαρτάται από το λάθος. Από τον κόσμο
θάλεγα πως δεν είναι το καλύτερο να γίνεται διαπόμπευση. Να συζητείται εντός
ναι, αλλά τα πάντα είναι ένα παιχνίδι. [...]».
Γ.Ρ.:

«Το απόλυτο ενδιαφέρον προς τον άρρωστο, μπορεί να μειώσει την

ιατρική αβεβαιότητα. [...] Το ιατρικό λάθος δεν πρέπει να συζητάται δημόσια γιατί
η υπόλοιπη κοινωνία δε μπορεί να καταλάβει. Το λάθος είναι συνυφασμένο,
δεν γίνεται να μη κάνεις λάθος, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν μπορούμε να τα
κάνουμε όλα».
Α.Κ.:

«Η κυριότερη αιτία των ιατρικών λαθών είναι πως δεν υπάρχει

συλλογική δουλειά. Η κοινωνία δεν έχει λόγο σε καμία περίπτωση, γιατί το
ιατρικό λάθος έχει να κάνει με τη διαχείρηση της ιατρικής γνώσης και πρέπει να
μιλήσεις μ’ αυτούς που ξέρουνε, που δεν είναι η κοινωνία, αλλά οι συνάδελφοί
σου».
Μ.Α.: «Αν το λάθος αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα -γιατρούς- θα πρέπει να
αφορά την ιατρική κοινότητα, αν όμως αφορά πολιτικές υγείας, τότε θα πρέπει
να λαμβάνεται κοινωνικά υπόψη. Για παράδειγμα, αν έχει βγεί ένα guidelines
πάνω σ’ ένα νόσημα που αποδεικνύεται λάθος, τότε θα πρέπει να είναι ζήτημα
δημόσιας κριτικής».
Φ.Λ.: «Οι άνθρωποι θέλουν να τους καθησυχάσεις και να τους μιλήσεις με
βεβαιότητα· μπορείς να τους πεις για το τι είναι πιθανό να συμβεί, αλλά δεν
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υπάρχει βεβαιότητα, και αυτό είναι θέμα άσκησης εξουσίας που την επιζητά
πολλές φορές ο ασθενής: το παιδάκι που ο «μπαμπάς γιατρός» θα το
καθησυχάσει πως όλα θα πάνε καλά, ενώ δεν είναι έτσι η ιατρική.Η δημόσια
συζήτηση του λάθους εξυπηρετεί την κατανόηση από τους ανθρώπους, του τι
συμβαίνει όταν αρρωσταίνουν.Αν κοινωνία το μάθει, όλους θα κάνει
καλύτερους. Και οι γιατροί θα το επεξεργαστούν καλύτερα και οι πολίτες
συνειδητοποιούν ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ότι δεν είναι κανείς
αλάνθαστος και ότι όλοι θα φθαρούμε».
Οι γιατροί έχουν την άποψη ότι η αβεβαιότητα -η δυσκολία στην ιατρική
διάγνωση- είναι υπαρκτό ζήτημα, αλλά το απόλυτο ενδιαφέρον για τον ασθενή,
η εμπειρία, η συμμόρφωση με τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες
διαγνωστικές και θεραπευτικές οδηγίες, ο αναστοχασμός και η συνεργασία με
συναδέλφους και τέλος η χρήση της απεικονιστικής ιατρικής, με μέτρο,
διευκολύνουν τη διάγνωση. Άλλωστε, η στροφή στην εμπειρία του ατόμου,
εκτός από το ότι δεν υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη βεβαιότητα που παρέχει
η ιατρική γνώση, αποτελεί έναν τρόπο αναδημιουργίας της γνώσης, (Bradby,
2010: 398).Από την άλλη μεριά, το ιατρικό λάθος είναι αναπόφευκτο να συμβεί
στην ιατρική πράξη και η πλειοψηφία των γιατρών υποστηρίζει τη συζήτησή
του μέσα στα όρια της ιατρικής κοινότητας. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι η
κοινωνία δεν έχει τις γνώσεις για να κρίνει και η δημόσια διαπόμπευση του
γιατρού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας των πολιτών και
την ενδυνάμωση της αμυντικής ιατρικής. Αντίθετα, ο περιορισμός της
συζήτησης μέσα στην ιατρική κοινότητα μπορεί να εξυπηρετήσει το στόχο της
μη επανάληψης του ιατρικού λάθους. Υπάρχουν όμως και απόψεις υπέρ του
ανοίγματος της συζήτησης στην κοινωνία, καθώς αυτό θα βοηθήσει, αφενός,
τους πολίτες να κατανοήσουν τι μπορεί να συμβεί όταν αρρωσταίνουν και να
απαιτήσουν οι ίδιοι από το κράτος καλύτερη ιατρική εκπαίδευση, αφετέρου, θα
υποχρεώσει

τους γιατρούς να γίνουν καλύτεροι και πιο υπεύθυνοι

επαγγελματίες.
Σε πρόσφατη, σχετική με το παραπάνω ζήτημα, έρευνα του ΑΠΘ, το
συμπέρασμα ήταν ότι το ιατρικό λάθος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων
και ως τέτοιο θα πρέπει να αποδίδεται στο σύστημα και όχι στο άτομο·τρείς δε
αιτίες εντοπίστηκαν: η κακή ή η ελλιπής ομαδική συνεργασία, το φύλο -με τις
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γυναίκες να κάνουν τα λιγότερα λάθη- και η εμπειρία -με τους πλέον έμπειρους
γιατρούς να κάνουν τα περισσότερα λάθη. Η σημαντικότητα του ιατρικού
λάθους καταδεικνύεται από τα ότι, επισήμως, κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους
από αυτό, 98.000 άτομα στο δυτικό κόσμο (Καθημερινή,2016)
Σύμφωνα με τη λειτουργική θεώρηση,το δικαίωμα της ιατρικής να
αυτορρυθμίζεται υπήρξε στο παρελθόν ένας σημαντικός παράγων για την
ανάδειξή της σε ισχυρό επάγγελμα. Το ενδεχόμενο δε, να χάσει η ιατρική αυτό
το δικαίωμα, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της.Παράλληλα,η κριτική
και ο έλεγχος που της ασκείται, μπορεί να προέρχεται από παράγοντες, εντός,
αλλά και εκτός του ιατρικού επαγγέλματος: από την κοινωνία, από το κράτος
και το νομικό σύστημα.Από την άλλη μεριά, ο ρόλος του γιατρού τροποποιείται
από πολιτισμικές και δομικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός κινείται
ανάμεσα σε δύο συστήματα αναφοράς: το κοσμικό, δηλαδή την κοινωνία, και
το επαγγελματικό που το αποτελούν οι συνάδελφοί του. Στο κοσμικό σύστημα
αναφοράς, οι επιλογές του πελάτη-ασθενή είναι μια μορφή κοινωνικού ελέγχου:
αυτές καθορίζουν την επιβίωση ενός ελευθεροεπαγγελματία γιατρού. Αντίθετα,
στο επαγγελματικό σύστημα αναφοράς, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, ο κάθε
γιατρός αξιολογείται, κυρίως, από τους συναδέλφους του (Freidson,1960:
379).Συμπερασματικά, η ιατρική, μέχρι τώρα, έχει την ικανότητα να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλομένες κοινωνικές απαιτήσεις. Αλλάζει όμως και
η κοινωνία, άρα και το συμβόλαιο μεταξύ ιατρικής και κοινωνίας πρέπει κάθε
εποχή να ξαναγράφεται (Cruess, 2014: 1450).
Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το ερώτημα στους γιατρούς της έρευνάς μας,
ποιος οφείλει να ελέγχει την ιατρική. Ακολουθούν οι απαντήσεις:
Λ.Α.: « Αλληλεπίδραση πρέπει να υπάρχει, η κοινωνία πρέπει να ελέγχει την
ιατρική, τώρα με τι μεθόδους αυτό είναι άλλο θέμα».
Χ.Μ.: «Θεσμοί. Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένας κανόνας ηθικής και δεοντολογίας
που θα πρέπει να τον τηρούμε. Επίσης, ένα Συμβούλιο για περιστατικά που
ξεφεύγουν αλλά και θεσμοί παρακολούθησης, αποτελούμενοι, όχι απαραίτητα
μόνο από γιατρούς. Έχουν λόγο και οι ασθενείς, οι εκπρόσωποί τους, π.χ. στα
ογκολογικά συμβούλια».
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Μ.Α.: «Ο κύριος θεσμός που πρέπει να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των
ιατρικών πράξεων είναι το κράτος. Αλλά και οι κοινωνικοί φορείς έχουν λόγο
στον έλεγχο, του πώς προσφέρονται οι υπηρεσίες, δηλαδή

ισότιμα, στη

δημόσια υγεία και πώς κάποιοι επωφελούνται μέσω σχέσεων, είτε φιλικών είτε
οικονομικών, με κάποιους γιατρούς, αλλά 80% την ευθύνη την έχει το κράτος,
κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα βέβαια».
Γ.Ρ.: «Να υπάρχουν δομές που να ελέγχουν τους γιατρούς στα πλαίσια της
κοινωνίας γενικά.Και αυτοέλεγχος βέβαια, και η ιδεολογία της ιατρικής, μέσα
από από μια ιδεολογία ανθρωπιστική, η συνείδηση της ιατρικής δεν θα οδηγήσει
στον αυτοέλεχο; Έχεις ένα γιατρό που κοιτάζει πώς θα τα οικονομήσει, τίποτα
άλλο δεν τον ενδιαφέρει· θα γίνει πλούσιος, αν ο στόχος του είναι αυτός, αλλά
γιατρός δεν θα είναι, θα είναι κάτι άλλο».
Φ.Λ.:

«Φορείς σε πολλά επίπεδα· μπορεί να γίνει παραγματικός έλεγχος

όταν κανείς σπουδάζει γιατρός. [...] Οι ιατρικοί σύλλογοι δε θέλουν να
συμμετέχουν, το υπουργείο υγείας κάνει μια διαχείρηση, τα πράγματα να
κυλάνε.Στην Αμερική,οι γιατροί βαδίζουν με τα guidelines, γιατί είναι ο πέλεκυς
της Δικαιοσύνης που θα σου πεί τι έκανες, τι λένε επ’αυτού οι πολυκεντρικές
μελέτες, ξέροντας ότι οι πιό πολλές είναι πληρωμένες· ο γιατρός είναι
διεκπεραιωτής».
Οι ερωτώμενοι γιατροί της έρευνάς μας στο θέμα αυτό συμφωνούν, γενικά,
για μια αλληλεπίδραση ιατρικής και κοινωνίας, όπου έχουν ρόλο το κράτος το
οποίο θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ιατρικών πράξεων, η
Δικαιοσύνη, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, ακόμη και οι ίδιοι οι ασθενείς. Παράλληλα,
θεωρούν ότι είναι αναγκαία η τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας και ο
αυτοέλεγχος που λειτουργεί στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής ιδεολογίας που
θα έχει εσωτερικευτεί στη συνείδηση των γιατρών.
Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διαγνωστική προσπέλαση των ασθενειών και στις
θεραπευτικές μεθόδους, φαρμακευτικές και χειρουργικές, στηρίζουν την
υπόθεση ότι έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών και
ασθενών από την ιατρική επιστήμη. Συμμερίζονται αυτή την άποψη οι
ερωτώμενοι;
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Β.Α.: «Ναι, γιατί έχει ανέβει το επίπεδο των γνώσεων πάνω στην ιατρική·
με το διαδίκτυο έχει ανέβει πολύ το επίπεδο: διαβάζουνε για παθήσεις που
πιθανόν να έχουνε και βγάζουν από μόνοι τους διάγνωση (γέλια)».
Α.Κ.: «Τώρα με την κρίση οι ασθενείς είναι πιό επιθετικοί, τουλάχιστον με τους
γιατρούς που έχουν την πρώτη επαφή μαζί τους· στρέφονται λάθος για άλλα
πράγματα που τους φταίνε».
Μ.Α.:

«Έχουν μειωθεί οι προσδοκίες του κόσμου, έχοντας μειωθεί η

οικονομική ευμάρεια».
Ε.Β.: «Δεν έχουν μεγαλώσει σε όλους οι προσδοκίες, υπάρχουν και αυτοί
που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, περιμένουν 3 ώρες· ο κόσμος θέλει να λύσει το
πρόβλημά του, δεν τον ενδιαφέρει ποιός θα τον δεί».
Φ.Λ.: «Ο κόσμος θέλει και άλλα πράγματα, μπαίνει πολύ σε κριτική για το τι
συμβαίνει, για το πώς λειτουργεί το σύστημα».
Μ.Κ.: «Τώρα με την κρίση, οι ασθενείς έχουν ισοπεδωθεί οι κακομοίρηδες,
ίσα-ίσα να δουν έναν με άσπρη μπλούζα και ότι νάναι, στο Νοσοκομείο. Τι
προσδοκίες, καμμία προσδοκία δεν έχουν, “ίσα-ίσα, να δω κάποιον με άσπρη
μπλούζα να με βάλουν σ’ένα ράντζο”, αυτό ζητάνε».
Από τα παραπάνω αποσπάσματα είναι σαφές, αφενός, ότι οι διαγνωστικές
και θεραπευτικές δυνατότητες είναι σήμερα περισσότερες, αφετέρου, η
πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα υγείας είναι μεγαλύτερη και άρα οι
απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Όμως, για τα ελληνικά δεδομένα, η φτωχοποίηση
μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού έχει οδηγήσει τους πολίτες να διεκδικούν
πλέον, όχι όλο και περισσότερα, αλλά μόνο τα στοιχειώδη στην ιατρική
περίθαλψη.
3) Oι σύγχρονες μορφές του ιατρικού επαγγελματισμού
O ιατρικός επαγγελματισμός μπορεί να εμφανισθεί με διάφορους τρόπους. Οι
Castelliani

και

Ηufferty διακρίνουν τους παρακάτω τύπους

ιατρικού

επαγγελματισμού: το «νοσταλγικό» επαγγελματισμό που βασίζεται στην
αυτονομία,

στην

ιατρική

εξουσία

και

στην

εμπορευματοποίηση·τον

επιχειρηματικό επαγγελματισμό που οργανώνει την παροχή υπηρεσιών υγείας
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βάσει των αρχών της επιχειρηματικότητας· τον ακαδημαϊκό επαγγελματισμό
που τον υπηρετούν οι γιατροί των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων· τον
εμπειρικό

(empirical)

επαγγελματισμό,

συγγενή

του

ακαδημαϊκού

επαγγελματισμού, που αφορά τους ασχολούμενους με την έρευνα· το μη
ανακλαστικό (unreflective) επαγγελματισμό,δηλαδή τα ιδιωτικά ιατρεία που
λειτουργούν σε κάθε γειτονιά· το Lifestyle επαγγελματισμό που τον αποτελούν
νέοι κυρίως σε ηλικία γιατροί οι οποίοι πιστεύουν ότι, πέραν της εργασίας,
υπάρχουν και άλλες αξίες και θεσμοί· τέλος, είναι οι ακτιβιστές επαγγελματίες
οι οποίοι λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και του
αλτρουϊσμού .
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τύποι ιατρικού επαγγελματισμού,σε πλήθος και
σε ισχύ, στην ελληνική ιατρική κοινότητα σήμερα; Τι εξυπηρετούν τα
συνδεόμενα με τον τύπο του ακτιβιστή γιατρού, κοινωνικά ιατρεία;
Λ.Α.: « [...] Είναι εκείνος ο τύπος γιατρού που τον προωθούν να βγάλει χρήμα
[...] Η γνώμη μου για τα κοινωνικά ιατρεία είναι θετική, καλύπουν κενά του
Δημοσίου και η διάρκειά τους εξαρτάται από την οικονομική συγκυρία».
Α.Κ.:

«Οι διάφορες μορφές ιατρικού επαγγελματισμού, καμία σχέση δεν

έχουνε, ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του, άλλος πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης

(ΠΑΑ),

άλλος

ΠΑΑ

και

χρηματιζόμενος,

άλλος

ελευθεροεπαγγελματίας. Εξαρτάται από τα πιστεύω του, αν από την ιατρική
περιμένει να βγάλει λεφτά ή όχι».
X.Μ.:

«Διαίρει και βασίλευε· πολλές φορές έχουμε και αντικρουόμενα

συμφέροντα

ακόμη

και

ενδονοσοκομειακά

(χειρούργοι,

παθολόγοι,

εργαστηριακοί) [...] Για τα κοινωνικά ιατρεία, τα κίνητρα των περισσοτέρων είναι
αγαθά. Μπορεί κάποιοι να κάνουν πολιτική, να προβάλουν τον εαυτό τους,
κάποιο άλλοι το βάζουν στο βιογραφικό τους. Τώρα, όπως ήρθαν τα πράγματα,
το νοσοκομείο είναι ένα κοινωνικό ιατρείο, δεν ξέρω τι νόημα έχει σήμερα ένα
κοινωνικό ιατρείο σε σχέση με παλαιότερα».
Μ.Α.: «Πιο μεγάλες ομάδες είναι οι ιδιώτες και του ΕΣΥ [...] Έχω δουλέψει
στο κοινωνικό ιατρείο στο Ρέθυμνο. Στην αρχή ερχόντουσαν μετανάστες για
εξετάσεις και για ενημέρωση σε θέματα υγείας. Αργότερα, με την οικονομική
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κρίση, πολύς κόσμος έμεινε ανασφάλιστος, πολλοί Έλληνες ερχόντουσαν εκεί
για πρωτοβάθμια περίθαλψη [...] Τα κίνητρα των εθελοντών ήταν μια κοινωνική
ευαισθησία και μια ανάγκη να δράσουν σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για
τους συνανθρώπους, χρησιμοποιώντας το επάγγελμά τους. Όταν το κράτος
ενδιαφέρθηκε για τη χρηματοδότηση των Κ.Ι. από τα ΕΣΠΑ, κάποιοι είχαν
αντιρρήσεις. Επίσης, στην πορεία, καθώς είχαν και τις δουλειές τους, υπήρξε
κάποια κόπωση. Τα ίδια τα Κ.Ι. έλεγαν ότι στόχος τους είναι να καταργηθούν και
το ίδιο το κράτος να αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι όλων και των
ανασφάλιστων».
Φ.Λ.: «Πολλοί είναι στο Δημόσιο, «μαύρα», αλλά και εξαιρετική άσκηση της
ιατρικής, ο ιδιωτικός τομέας είναι ξεκάθαρος. Γενικά, θεωρώ ότι οι γιατροί είναι
σ΄έναν άλλο κόσμο, αντιλαμβάνονται τα πράγματα μ’ένα συγκεκριμένο τρόπο,
οπωσδήποτε μη κοινωνικό. Όσο για τους ακτιβιστές, είναι ένα μικρό κομμάτι·
αυτοί που βρίσκονται μεταξύ τους νοιώθουνε ότι είναι πολλοί, και είναι σπουδαίο
αυτό. Τα κίνητρα στα Κ.Ι. δεν είναι τα ίδια. Συχνά είναι δύσκολο να
συνεννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πορευόμαστε με ένα μίνιμουμ
συνεννόησης, γιατί κάποιοι δε θέλουν να τα παρατήσουν, γιατί τους δίνει
νόημα.Είναι και άνεργοι που τους δίνει νόημα και τους ενδυναμώνει ψυχικά. Η
πιό πολυπληθής ομάδα είναι αυτοί που δρούν με το φιλανθρωπικό κομμάτι. Η
κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε όταν
ξεκινήσαμε το 2012, έχουν υπάρξει συγκρούσεις και μια ματαίωση, καθώς
άνθρωποι μπήκαν στα κοινωνικά ιατρεία και στα κινήματα, έχοντας μια
προσδοκία περί κάποιας αλλαγής· στην πορεία ήρθε η ματαίωση και το πολιτικό
αδιέξοδο και τώρα έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι. Όσον αφορά εμένα, επειδή
αυτό είχε ένα χαρακτήρα κινηματικό, όχι μόνο για την αλλαγή της κυβέρνησης
αλλά να δούμε και αλλιώς την ιατρική, δηλαδή ολιστικά, και όλοι μαζί, γιατροίασθενείς, ως συλλογικότητα, να το κρατήσουμε το ολιστικό μοντέλο όπως
μπορούμε. Άρα, ελπίζω ή δίδω νόημα, δεν ξέρω...».
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η πολυπληθέστερη ομάδα ιατρικού επαγελματισμού στη
χώρα μας είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες, που περιλαμβάνει τον απλώς
βιοποριζόμενο μέχρι και τον πιο οργανωμένο επιχειρηματικά -πολυιατρεία,
κλινικές. Συγχρόνως, ο τίτλος του καθηγητή της ιατρικής, μια κοινωνική
επένδυση σύμφωνα με μια μαρτυρία, συνεχίζει να προσελκύει ιδιωτική
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πελατεία. ΄Οσον αφορά τα κοινωνικά ιατρεία, αφενός, εκτιμάται ως θετική η
συμβολή τους στην κάλυψη των ανεπαρκειών του κράτους, αφετέρου, είναι
έντονος ο προβληματισμός για την ανιδιοτέλεια πολλών συμμετεχόντων σε
αυτά.
4) Τα ενδοεπαγγελματικά μέτωπα στον ιατρικό χώρο
Καθώς υπάρχει συχνά αλληλοεπικάλυψη επιστημονικού αντικειμένου αλλά
κυρίως επειδή οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, οι συγκρούσεις εντός
του ιατρικού επαγγέλματος είναι υπαρκτές, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
Έτσι, μπορεί κανείς να αναζητήσει διαφορές μεταξύ ελευθεροεπαγγελματιών
και γιατρών του Δημοσίου και μεταξύ παθολογικών, χειρουργικών και
εργαστηριακών ειδικοτήτων.
Σε τι διαφέρει ο ιδιώτης γιατρός από αυτόν του Δημοσίου και οι παθολογικές,
χειρουργικές και εργαστηριακές ειδικότητες μεταξύ τους, αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά, τις πρακτικές και τις προσδοκίες τους. Τι σημαίνει η
διαφαινόμενη προώθηση της γενικής ιατρικής από το κράτος. Μπορούν να
συνυπάρξουν οι όμορες ιατρικές ειδικότητες; Οι απόψεις των ερωτώμενων
γιατρών επ’αυτών των ερωτημάτων, είναι οι παρακάτω:
Λ.Α.: «Του Δημοσίου ο γιατρός έχει σιγουριά στο μισθό, ο ιδιώτης πρέπει να
δουλεύει πολύ,του Δημοσίου έχει γύρω του όλη την τεχνολογία, ο ιδιώτης την
έχει, αλλά είναι επί πληρωμή, άρα υπάρχει μια δυσκολία για να είναι ισότιμος
στη διάγνωση, με τον δημόσιο. Οι χειρουργικές ειδικότητες είναι πιο
τεχνολογικής φύσης και έχουν περισσότερους στόχους· μέσα από την
ικανοποίηση του ασθενούς έχουν την προσδοκία του κέρδους επειδή είναι
άμεσο το αποτέλεσμα· είναι λιγώτερο επωφελείς οι παθολογικές ειδικότητες. [...]
Θάλεγα ότι πιο καταρτισμένοι είναι οι παθολόγοι, οι χειρουργοί λιγότερο και οι
εργαστηριακοί έχουν μια γνώση περιορισμένη στα αίτια των ασθενειών αλλά
είναι πιο μακριά από την ασθένεια. [...] Η γενική ιατρική, ενώ είναι αναγκαία έχει
υπερεκτιμηθεί, δεν μπορούμε να γεμίσουμε την κοινωνία με γενικούς γιατρούς,
άσε που λαμβάνουν ανεπαρκή εκπαίδευση στην Ελλάδα. [...] Οι όμορες
ειδικότητες θα πρέπει να δρούν συμπληρωματικά».
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Γ.Ρ.: «Κοίτα να δείς, εμένα ο πατέρας μου ήταν ιδιώτης και μου έλεγε πρέπει
να είσαι και έμπορος δεν γίνεται αλλοιώς, είναι αναπόφευκτο. Στο Δημόσιο,
κυρίαρχοι είναι οι ιδιώτες του Δημοσίου, είναι φοβερό, χρηματισμός και
αδιαφορία, οι χειρούργοι είναι πολύ ιεραρχικοί, ακούω το πολύ κλασικό στους
ειδικευόμενους -γιατί κάνετε αυτό το πράγμα; γιατί δεν θα μου δώσουν
χειρουργείο-, που σημαίνει ότι κάποιος δεν θα αφήσει κάποιον ειδικευόμενο να
χειρουργήσει. Στο Δημόσιο μιλάμε για το πόσοι γιατροί έχουν αποφασίσει να
παίρνουν φακελάκια, το ποσοστό είναι μεγάλο [...] Για τη γενική ιατρική: ο
κανόνας είναι ένας, τι συμφέρει την υγεία του τόπου χωρίς να σκεφτούμε τι
κοστίζει ή τα όνειρα του καθένα να γίνει γιατρός: Αν χρειάζεται η χώρα 5000
γενικούς γιατρούς να βγάλουμε τόσους [...] Ο γενικός γιατρός ξέρει λίγο απ’ όλα
και θα σε κατευθύνει στον ειδικό. Η προώθησή τους γίνεται για λόγους
οικονομίας, για να εξοικονομήσουν λεφτά για το σύστημα».
Α.Κ.: «Πρέπει να εξατομικεύσουμε. Υπάρχουν παθολόγοι που είναι δοσμένοι
σε αυτό που κάνουνε, υπάρχουν άλλοι που είναι κυνηγοί του χρήματος,
αναλογικά στους χειρουργούς θα βρείς δυστυχώς ελάχιστους που δε
χρηματίζονται, τους ψάχνεις με το φανάρι, αυτό στο λέω με πλήρη επίγνωση.
Οι εργαστηριακοί δεν έχουν καμμιά σχέση με αυτό. Ως χαρακτήρες, οι
χειρουργοί είναι πολύ πιό επιθετικοί, οι παθολόγοι-εργαστηριακοί είναι πιό
ήρεμοι και φιλικοί με τον άρρωστο. Συνολικά, πολιτισμικά οι γιατροί είμαστε
χαμηλά, απαίδευτοι κοινωνικά, που εχει αντανάκλαση στο έργο μας, έχει να
κάνει με το πώς προσεγγίζει ο καθένας τον άρρωστο [...] Γενικά, θα έλεγα ότι ο
γενικός γιατρός θάπρεπε να είναι το νούμερο ένα, το φίλτρο που θα δεί τον
άρρωστο και θα πρέπει να αποφασίσει για την παραπομπή του ασθενή, αλλά
για το επίπεδο της εκπαίδευσης δεν μπορώ να σου πω».
Μ.Κ.: «Μεταξύ χειρουργών και παθολόγων υπάρχει μια απέραντη διαφορά
και

σε

επίπεδο

μόρφωσης

και

αντιμετώπισης

των

πραγμάτων,

οι

προσωπικότητες είναι τελείως διαφορετικές. Οι χειρούργοι είναι αμόρφωτοι,
ακαλλιέργητοι, φιλοχρήματοι, πιο αδίστακτοι, πρέπει να το έχεις μέσα σου για
να γίνης χειρούργος. [...] Είναι όμως χρήσιμοι γιατί όπου το μαχαίρι μπαίνει
καλά, μπαίνει».
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Συμπερασματικά, οι διαφορές και οι συγκρούσεις που γεννώνται από αυτές,
μεταξύ των διαφόρων ομάδων γιατρών είναι πολυεπίπεδες: ο γιατρός του
Δημοσίου έχει την τυπικά κατοχυρωμένη μονιμότητα, την εύκολη πρόσβαση
στην ιατρική τεχνολογία των νοσοκομείων, που διευκολύνει τη διάγνωση και τη
δυνατότητα για συνεργατική δουλειά. Τήν ίδια στιγμή, ο ιδιώτης είναι σε συνεχή
ετοιμότητα, σε συνεχή ανταγωνισμό με τους άλλους ιδιώτες και σε μεγαλύτερο
βαθμό ανασφάλειας, προκειμένου για χειρουργικές ειδικότητες.Μια άλλη
ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση είναι αυτή μεταξύ παθολόγων και χειρούργων:
οι πρώτοι θεωρούνται πιο ολοκληρωμένοι επιστημονικά, «πιό ηθικοί», ενώ οι
δεύτεροι αναφέρονται ως φιλοχρήματοι, «πιό αδίστακτοι», αμόρφωτοι αλλά
όταν είναι επιδέξιοι στην τέχνη τους,

είναι απαραίτητοι. Στις τάξεις των

χειρουργών δε, υπάρχει αυστηρή ιεραρχία·γενικότερα, σε όσους επιλέγουν τις
χειρουργικές ειδικότητες, υπάρχει ένα απόθεμα ασυνείδητων και δεδομένων
«διαθέσεων» που καθοδηγούν τις αποφάσεις και το σχέδιο της ζωής τους, με
άλλα λόγια υπάρχουν συγκεκριμένα είδη κεφαλαίου.O Μπουρντιέ αναφέρεται
σε μια «στρατηγική» που υφίσταται ως δράση, προσβλέπουσα στη
μεγιστοποίηση αυτών των υπαρχόντων κεφαλαίων τα οποία είναι κτήμα
ατόμων ή κοινωνικών ομάδων (Κανάκης Λελεδάκης, 2009: 407). Σε σχετική
έρευνα του Tiago Correia (2013) σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας,
διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά των παθολόγων μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
συνδυασμός παραδοσιακού και ορθολογικού ως προς το σκοπό ατομικού
πράττειν, ενώ των χειρουργών, εξολοκλήρου, ήταν ορθολογικό ως προς το
σκοπό, προεξαρχόντων των συμφερόντων του επικεφαλής του χειρουργικού
τμήματος. Αναφορικά με το θεσμό του γενικού γιατρού, εκφράζεται η άποψη
ότι, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην πρώτη
προσέγγιση του πολίτη με το σύστημα υγείας και με τρόπο ολιστικό, είναι ένα
μοντέλο που απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση, που στην Ελλάδα σε μεγάλο
βαθμό είναι ανεπαρκής, και όπου εφαρμόσθηκε, για παράδειγμα στην Αγγλία,
συχνά υπήρξαν περιπτώσεις καθυστέρησης παραπομπής ασθενών στον ειδικό
γιατρό, με οδυνηρές συνέπειες για τον ασθενή. Ο θεσμός του γενικού γιατρού
δημιουργήθηκε στη βάση μιας πολιτικής επιλογής: να λειτουργήσει πρακτικά
ως ελεγκτής του συστήματος, ως φίλτρο που επιτρέπει την πρόσβαση σε
δαπανηρές υπηρεσίες υγείας μόνο σε όσους ασθενείς έχουν πραγματικά
ανάγκη. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι,
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αφενός, ότι το κράτος, λόγω χρεοκοπίας, εξυπηρετείται με τον γενικό γιατρό:
«άσπρη μπλούζα και ό,τι νάναι», και αφετέρου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
υπάρχει σύγκρουση μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων γιατρών για τον έλεγχο
της αγοράς των υπηρεσιών υγείας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα.Για ένα άλλο
ενδοιατρικό μέτωπο, αυτό των όμορων ιατρικών ειδικοτήτων, οι γιατροί της
έρευνας εκφράζουν την άποψη ότι είναι δυνατόν αυτές να συνεργάζονται και να
δρούν συμπληρωματικά. Στην πράξη όμως, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, συχνά
υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους για το ποιός θα «φορτωθεί» το περιστατικό
5) Κράτος και ιατρικός επαγγελματικός χώρος
Η επιρροή του κράτους στο χώρο της υγείας ήταν πάντοτε σημαντική, καθώς
χρηματοδοτούσε το δημόσιο τομέα της υγείας και ρύθμιζε τους όρους
λειτουργίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην περίθαλψη.
Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, πώς το κράτος αντιμετώπισε το ιατρικό
επάγγελμα;
Λ.Α.: «Αρνητικά. Θα μπορούσε να βάλει το πλαίσο εντός του οποίου θα
λειτουργούσε η ιατρική , ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, συμπληρωματικά.
Στην πράξη άφησε ανεξέλεκτους το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».
Β.Α.: «Θα μπορούσε θέτοντας κανόνες, αλλά τηρώντας τους κανόνες και
μέχρι σήμερα υπάρχουν κανόνες που δεν τηρούνται. Από την εποχή του
Γεννηματά που είχε ξεκινήσει με ιδεολογία. Τότε ο κόσμος ήταν πολύ
ευχαριστημένος, θυμόμαστε ότι πρίν το ΕΣΥ για να βρείς κρεββάτι πλήρωνες
από τη νοσηλεύτρια,για να έλθει να σου βάλει τον ορό, έπεφτε 50άρικο. Η
εξέλιξη τώρα: άρχισε να φθίνει το πράγμα, δεδομένου ότι οι γιατροί είχανε μάθει
σε πολύ χρήμα και βρέθηκαν με ένα μισθό και να παίρνουν αμοιβή προσωπική,
εφευρίσκοντας διάφορους τρόπους, πώς; Βάζοντας άλλους να λένε στους
ασθενείς, αν θές να σε δεί ο τάδε καρδιολόγος πήγαινε να δώσεις λεφτά κρυφά,
έγινε λοιπόν αυτό σιγά-σιγά και ξέφτισε το ΕΣΥ. Αυτό βέβαια δεν το κυνήγησε
όσο έπρεπε το κράτος, γιατί θα έφευγαν οι γιατροί οι κορυφαίοι, οι έμπειροι, και
άρα θα βρισκόντουσαν τα νοσοκομεία γυμνά από στελέχη και έτσι υπέθαλψε
αυτές τις παράνομες ενέργειες, με συνέπεια σήμερα το ΕΣΥ να γίνει σύστημα
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της τσέπης [...] Σήμερα ακούω ότι ζητάνε αμοιβή για να εξετάσουν ή να
χειρουργήσουν ακόμη και γιατρούς, πράγματα αδιανόητα».
Χ.Μ.: «Νομίζω ότι το κράτος άφησε ανεξέλεγκτο τον αριθμό των γιατρών και
το έκανε με σκοπό, ώστε να μπορέσει να ελέγξει πιό εύκολα τα πράγματα
αργότερα στους γιατρούς, νάχει στην διάθεσή του γιατρούς ευάλωτους και
εύκολους στους εκβιασμούς. Ήταν βέβαια λάθος, γιατί όσο πιό πολλοί οι γιατροί
τόσο μεγαλώνει η ζήτηση των ιατρικών υπηρεσιών».
Μ.Κ.: «Αν το κράτος είχε μια άλλη στάση προς τους γιατρούς, τότε θα άλλαζε
και η στάση της κοινωνίας απέναντί τους, είναι ανάλογα μεγέθη. Στην Ελλάδα,
αυτά ξεκινήσανε από τότε που άρχισε ο πόλεμος εναντίον των γιατρών, δηλαδή
ο λαϊκισμός των διαφόρων πολιτικών κομμάτων, αυτοί που πρωτοχτυπήθηκαν
ήσαν οι γιατροί, λαϊκισμός και ιατρική πάνε μαζί. Το κάθε κόμμα που ήθελε να
λαϊκίσει και να αγγίξει τον πόνο του ανθρώπου, έπρεπε να κτυπήσει τον γιατρό
και κανέναν άλλο, ούτε τον δικηγόρο που σου λέει καλημέρα και θέλει 500
ευρώ».
Στις παραπάνω τοποθετήσεις, για τον εκφυλισμό του ΕΣΥ αποδίδονται
ευθύνες στο κράτος για τη μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας στον τομέα της
υγείας,την υπόθαλψη παράνομων συμπεριφορών, την υποχρηματοδότησή
του, παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ: «ΕΣΥ
της τσέπης».Έχει ίδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη ότι το κράτος χειρίστηκε τους
γιατρούς καιροσκοπικά και λαϊκίστικα: επέτρεψε την παραγωγή πολλών
γιατρών, περισσότερο του αναγκαίου, με σκοπό τη δημιουργία «εφεδρικού
στρατού» γιατρών, ευάλωτων και εύκολων στους εκβιασμούς, με αναπόφευκτη
συνέπεια την αύξηση της ζήτησης των ιατρικών υπηρεσιών.
Η Μαρία Πετμετζίδου (2013) σκιαγραφώντας το προφίλ του κοινωνικού
κράτους στην Ελλάδα μέχρι την κρίση, αναφέρεται σε δύο χαρακτηριστικά: α)
την «υβριδική» μορφή της κοινωνικής προστασίας στους βασικούς τομείς
κοινωνικής

πολιτικής,

με

άλλα

λόγια

την

ανολοκλήρωτη

διαδικασία

συγκρότησης ενός τριτοβάθμιου ΕΣΥ, τον κατακερματισμό των πολλών
ασφαλιστικών ταμείων υγείας και την υποτυπώδη κοινωνική αρωγή και
κοινωνική φροντίδα. β) το φαινόμενο κατά το οποίο οι θεσμικές αλλαγές που
επέκτειναν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα κοινωνικά προγράμματα
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πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μικρότερο χρόνο από ό,τι στη βορειοδυτική
Ευρώπη, με αποτέλεσμα η συγκρότηση των νέων δομών και θεσμών να είναι
συγκρτικά ασθενέστερη. Εάν στις παραπάνω επισημάνσεις της Πετμετζίδου
προσθέσουμε τις ευθύνες του κράτους για την μη τήρηση των κανόνων
λειτουργίας και την τελική οικονομική χρεωκοπία του, μπορούμε να
κατανοήσουμε τις παρατηρούμενες παθογένειες στο χώρο της υγείας
Η ραγδαία αύξηση του κόστους της περίθαλψης στη μεταπολεμική εποχή στο
δυτικό κόσμο, οδήγησε σε έναν προβληματισμό για τoν τρόπο χρήσης των
διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πρακτικών. Το σκεπτικό ήταν ότι η
μη αποδοτική δαπάνη κοινωνικών πόρων είναι μια μη παραδεκτή από ηθικής
πλευράς πρακτική, καθώς στερεί από κάποιους άλλους πολίτες ωφέλιμες
υπηρεσίες (Maynard, 1975). Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, όπως η ύφεση των κεϋνσιανών αντιλήψεων για
το κράτος προς όφελος πιό φιλελεύθερων ιδεών, επέβαλλαν αλλαγές στα
συστήματα υγείας· στις ΗΠΑ κυριάρχησαν οι προτάσεις του οικονομολόγου
Enthoven για μια ανταγωνιστική δομή, ακόμα και εντός του κράτους πρόνοιας
(Enthoven,1978)· στην Αγγλία, οι οικονομολόγοι της υγείας εισηγήθηκαν την
ανάγκη τεκμηρίωσης των εφαρμοζομένων διαγνωστικών και θεραπευτικών
πρακτικών, ως μέσου συγκράτησης των δαπανών της υγείας και τη χρήση
ευαίσθητων

δοκιμασιών

αξιολόγησης

των

συστημάτων

υγείας

(Maynard,1997).Οι νέες αυτές αντιλήψεις επιχειρήθηκε να υλοποιηθούν με την
πολιτική ανάθεσης της διοίκησης των δομών υγείας και ασφάλισης σε στελέχη
τα οποία κλήθηκαν, στη βάση της ιδεολογίας του γραφειοκρατικού
ορθολογισμού, να ελέγξουν τη λειτουργία των νοσοκομείων και άλλων
οργανισμών υγείας Ωστόσο, και από μια άλλη οπτική, ο Freidson
επιχειρηματολόγησε για την επιβολή συλλογικού κοινωνικού ελέγχου επί της
αυθαιρεσίας

της

ιατρικής

εξουσίας

και

την

ανάγκη

εποπτείας

των

επαγγελματιών υγείας από το γενικότερο κοινωνικό σύνολο (Freidson,1970).
Στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μνημονίων,
διενεργήθηκε μια ποιοτική έρευνα σχετική με την είσοδο των γραφεικρατικών
στελεχών στη διοίκηση των δομών υγείας, που επικεντρώθηκε στη σχέση του
νοσοκομειακού

management

και

του

ιατρικού

επαγγελματισμού.

Πιο

συγκεκριμένα, τέθηκαν από τους ερευνητές τα ερωτήματα για το πώς επηρεάζει
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το management τους νοσοκομειακούς γιατρούς και ποια είναι η στάση αυτών
έναντι της διοίκησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο ότι η στάση
των γιατρών έναντι της διοίκησης δεν ήταν ενιαία: οι παθολογικές ειδικότητες
είχαν κατακτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην επαγγελματική τους δράση και
ήταν μακρύτερα από τη διοίκηση· αντίθετα, οι χειρούργοι ανέπτυσσαν
στενότερες σχέσεις με τη διοίκηση, στη βάση της προσέλκυσης πελατείας για
εξειδικευμένες

χειρουργικές

επεμβάσεις

και

της

εφαρμογής

μερικού

ιδιωτικοοικονομικού καθεστώτος λειτουργίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου
(Tiago, 2013).
Στην Ελλάδα τώρα, μέχρι πρότινος, στις διοικήσεις των νοσοκομείων
ετοποθετούντο πολιτικά πρόσωπα και συνήθως γιατροί. Προσφάτως, ελήφθη
η πολιτική απόφαση να διορίζονται απόφοιτοι σχολών συστημάτων υγείας και
οικονομολόγοι, στη βάση του ότι αυτοί θα εξορθολογικοποιήσουν τη λειτουργία
των νοσοκομείων. Ασκείται όμως η κριτική ότι οι παραπάνω θα διοικούν
προτάσσοντας οικονομικούς στόχους και όχι τις ανάγκες των πολιτών.
Ποιες είναι οι απόψεις των γιατρών της έρευνάς μας για το βέλτιστο τρόπο
διοίκησης των δομών δημόσιας υγείας;
Λευτέρης: «Θεωρώ ότι η μόρφωση των διοικητικών στελεχών πρέπει να είναι
πιο σφαιρική από αυτήν των λεγόμενων μάνατζερ υγείας. Τι εννοώ: δεν θεωρώ
ότι ο μάνατζερ με τις τεράστιες σπουδές μπορεί να είναι ικανός σ’ ένα
νοσοκομείο για τη διοίκηση εάν δεν γνωρίζει τι είναι ακουστικό, θάλαμος,
ασθένεια. Όλα τα στελέχη τα οποία πλασσάρονται σαν μάνατζερ, έχουν στόχο
να μειώσουν το κόστος, ενώ θάπρεπε να έχουν στόχο τον συνδυασμό του
παραπάνω στόχου με τη μεγιστοποίηση του κέρδους για τον ασθενή».
Α.Κ.: «Στη διοίκηση των νοσοκομείων πρέπει να είναι απόφοιτοι της Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης, όχι γιατροί. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρχει ένας
εξορθολογισμός και τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα βοηθάνε σε
αυτό, αλλά πρέπει να γίνεται με γνώμονα όχι μόνο το κόστος αλλά και το
συμφέρον του αρρώστου. Αυτό μπορεί να σημαίνει μικρό ή μεγάλο κόστος, αυτό
είναι άσχετο».
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Ε.Β.:

«Για μένα, τα νοσοκομεία πρέπει να διοικούνται από γιατρούς και

μάλιστα από τους πιό καλούς».
Φ.Λ.: «Η γνώμη μου είναι: υγιεινομικοί και πολίτες, να κοινωνικοποιηθούν
περισσότερο, να εμπλακούν πιό πολύ σε δομές υγείας. Π.χ.τα κοινωνικά
ιατρεία, θα μπορούσαν να θέτουν τέτοια θέματα και να κινητοποιούν τους
πολίτες να διατυπώνουν τη γνώμη τους.Δεν ξέρω αν μπορεί να συμμετέχει και
στην εξουσία η κοινωνία των πολιτών, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, την εξουσία
δεν την λέμε πιά εξουσία.».
Π.Κ.: «Εδώ είναι το θέμα τι κράτος έχεις και σε τι πολιτικο-οικονομικό σύστημα
ζεις. Μιλάμε για το δυτικό κόσμο που το σύστημα είναι καπιταλιστικό. Εκ των
πραγμάτων, τα συστήματα υγείας δεν μπορεί να μην έχουν και το οικονομικό
κριτήριο μέσα, δε μπορεί η υγεία να είναι μόνο για το όφελος, δε μπορεί να
υπάρξει τέτοιο σύστημα. Άρα, η διοίκηση δεν πρέπει να είναι από γιατρούς, γιατί
όπου εφαρμόστηκε, το κλείσιμο της δομής ήταν σίγουρο. Άρα, θα πρέπει να
δούμε ένα μοντέλο, όχι μόνο με οικονομικούς στόχους, αλλά να δούμε τη μέση
λύση. Σ’ ένα βαθμό οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να
βοηθήσουν».
Στο σημείο αυτό, οι απόψεις των ερωτώμενων γιατρών διχάζονται: άλλοι
θεωρούν τους γιατρούς αναρμόδιους να διοικούν, άλλοι προτείνουν να
συμμετέχουν γιατροί από κοινού με τεχνοκράτες στη διοίκηση, και τέλος άλλοι
θεωρούν αναγκαία και την παρουσία κοινωνικών φορέων. Αυτό που
προτείνουν οι γιατροί της έρευνας είναι ότι όσοι τεχνοκράτες προσληφθούν για
να διοικήσουν δημόσιες δομές υγείας θα πρέπει να εξυπηρετούν συχρόνως,
δύο στόχους: την εξορθολογικοποίηση των διατιθέμενων πόρων και τη
μεγιστοποίση της παρεχόμενης περίθαλψης· θεωρούν επίσης αναγκαίο τον
έλεγχο της απόδοσής τους, όχι μόνο από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους
αλλά και από κοινωνικούς φορείς.
6) Η επιχειρηματικότητα στην υγεία: όροι ύπαρξης
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε καπιταλιστικό σύστημα, υποστηρίζεται η
άποψη ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας είναι
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αναπόφευκτη. Με ποιους όρους θα μπορούσε να λειτουργήσει στη χώρα μας
η επιχειρηματικότητα στην υγεία; Πώς μέχρι τώρα λειτούργησε;
Λ.Α.: «Θα μπορούσε να λειτουργήσει με κάποιους όρους και κανόνες. Ποιος
την ελέγχει; η αυτορρύθμιση; Δύσκολη η απάντηση, αν είναι στα χέρια γιατρών
ή σε χέρια επιχειρηματιών, και δεύτερον, τι ρόλο παίζει το κράτος σ’ αυτήν την
επιχειρηματικότητα; Το μεν κράτος θα μπορούσε νάχει κανόνες, μεταξύ αυτών,
σε οποιαδήποτε ιατρική επιχειρηματικότητα να έχει την ευθύνη η ιατρική
κοινότητα, γιατί αλλιώς αφήνουμε το κέρδος να είναι το μοναδικό κριτήριο για το
που θα πάει η επιχειρηματικότητα και αυτό θα είναι εις βάρος του ασθενούς
σίγουρα. [...] Ένας σωστός μάνατζερ πρέπει να δίνει στον γιατρό τις δυνατότητες
που θέλει και να τον ελέγχει, αν μέσα από τις δυνατότητες που του παρέχει, η
απόδοσή του είναι η μεγίστη».
Α.Κ.: «Θάπρεπε να ελέγχονται για τις καλές τους υπηρεσίες τόσο το ιδωτικό
όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεκάδες φορές ξέρουμε ότι στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα γίνονται κατευθυνόμενες διαγνωστικές εξετάσεις, άρα
πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Σ’ έναν καπιταλιστικό κόσμο δεν μπορεί να είναι
όλα δημόσια, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες».
Ν.Α.: «Πού ζούμε; σε κανέναν ιδανικό κόσμο;

αναγκαίο κακό η

επιχειρηματικότητα, όπως θες πες το. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο
ιδιωτικός τομές της υγείας λειτουργεί πολύ καλύτερα σχετικά με το δημόσιο που
υπολειτουργεί».
Γ.Ρ.: «Είμαι κάθετα αντίθετος ((στην επιχειρηματικότητα στην Υγεία)), τελείως
έξω η επιχειρηματική δράση από την υγεία. Δεν μπορείς να κάνεις ιατρική με το
μαστίγιο,κόφτο αυτό, τι κόφτο, αφού το χρειάζεται ο άλλος, εδώ είναι θέμα ζωής.
Εδώ ένα δόντι πονάει και να μην έχει ο οδοντίατρος κατάλληλα εργαλεία, εδώ ο
άνθρωπος υποφέρει, σκέψου τον καθένα μας να έχει πονόδοντο».
Για το ζήτημα της επιχειρηματικότητας στην υγεία διαμορφώνονται δύο
αντιλήψεις: η μία είναι θετική για την ανάπτυξή της, αλλά με την προϋπόθεση
ότι ο επιχειρών να είναι γιατρός, έτσι ώστε ο οδηγός να μην είναι αποκλειστικά
το κέρδος και αυτό υπό την επιτήρηση του κράτους, με την τήρηση κανόνων
λειτουργίας·η άλλη αντίληψη, που μειοψηφεί, αφήνει τελείως έξω από την υγεία
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την επιχειρηματικότητα, καθώς επιχειρηματική δράση σημαίνει μείωση του
κόστους για αύξηση του κέρδους και αυτό θα είναι σε βάρος του ασθενούς.
Όσο για το πώς λειτούργησε μέχρι τώρα η επιχειρηματικότα στο χώρο της
υγείας στην Ελλάδα, το περιγράφει χαρακτηριστικά μια ερωτώμενη: «με
πανωγραψίματα εξετάσεων και φαρμάκων που δε δινόντουσαν». Αυτό
μεταφράζεται στον ανεπαρκή έλεγχο του κράτους στις δαπάνες υγείας προς
τον ιδιωτικό τομέα, για δεκαετίες, και αυτό είναι μια από τις πολλές αιτίες του
δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας.
7) Ιατρικός λόγος για τα συστήματα υγείας
Η έννοια του συστήματος περίθαλψης, κρυσταλλώνεται ως διακριτό
υποσύνολο εντός του κοινωνικού κεϋνσιανού κράτους πρόνοιας μετά το 1945
και συνδέεται με μια κρατική αρχή η οποία σχεδιάζει, συντονίζει και παρέχει
υπηρεσίες περίθαλψης. Αργότερα, η έννοια αυτή διευρύνθηκε ώστε να
περιλάβει ιδιωτικές δομές, υβρίδια ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, κ.ο.κ.
Σχετικά τώρα με τις πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας, οι πόροι
προέρχονται από τα άτομα, από

κοινωνικές ομάδες (επαγγελματικοί και

ασφαλιστικοί οργανισμοί) και από το κράτος. Από τη σύνθεση αυτών των
κοινωνικών παραγόντων προκύπτουν οι διάφοροι τύποι συστημάτων υγείας:
Πρώτον, συστήματα όπου τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν το άτομο·
δεύτερον, όταν βαρύνεται το ίδιο το άτομο, συνεπικουρούμενο εν μέρει από το
κράτος ή/και από επαγγελματικούς ή ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΗΠΑ)·
τρίτον, όταν η κύρια ευθύνη βαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, συνεπικουρούμενα
εν μέρει από τα άτομα και το κράτος (Γερμανία)·τέταρτον, όταν βαρύνεται το
κράτος, συνεπικουρούμενο εν μέρει από το άτομο και από διάφορες
οργανώσεις και ασφαλιστικά ταμεία (Αγγλία, Σουηδία)· τέλος, συστήματα στα
οποία αποκλειστικός φορέας των δαπανών υγείας είναι το κράτος
(Χιωτάκης,1998: 236). Μια άλλη κατάταξη διακρίνει τα συστήματα περίθαλψης
σε τρία είδη: εθνικά συστήματα περίθαλψης (Αγγλία), εθνικά συστήματα
ασφάλισης (Γερμανία) και θεμελιωδώς ιδιωτικά συστήματα (ΗΠΑ) (Fulcher,
1974).
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Τις τελευταίες δεκαετίες, και με αφορμή το ολοένα αυξανόμενο κόστος των
υπηρεσιών υγείας, εντός των εθνικών συστημάτων υγείας αναπτύχθηκε ένας
έντονος προβληματισμός για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα
των υπηρεσιών υγείας.Ο Cochrane, ορίζει ως «αποτελεσματικότητα» το βαθμό
βελτίωσης της πρόγνωσης των νοσημάτων τα οποία καλύπτουν οι αντίστοιχες
υπηρεσίες και ως «αποδοτικότητα» το πηλίκο των θεωρητικά ελάχιστων
δαπανών που θα απαιτούνται για την πραγματοποίηση των υγειονομικών
στόχων, ως προς τις δαπάνες οι οποίες τελικά χρησιμοποιήθηκαν (Cochrane,
1972). Η όλη συζήτηση οδήγησε τελικά στην ανάδυση της αναγκαιότητας
επιδημιολογικής τεκμηρίωσης των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών
(Doll, 1997) και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην Αγγλία, στην εισαγωγή
στοιχείων από τον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς, ως μέσου άσκησης
πίεσης για την περικοπή των περιττών εξόδων.Το σκεπτικό, εν προκειμένω,
ήταν ότι η διαμόρφωση μιας τεχνητής διάκρισης, εντός του συστήματος, μεταξύ
αγοραστών και παρόχων υπηρεσιών υγείας και ο ανταγωνισμός μεταξύ των
παρόχων υγείας, θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση πόρων.Στην πράξη όμως αυτό
που προέκυψε ήταν τα μεγάλα διοικητικά κόστη από τις νέες απαιτήσεις για
λογιστικούς ελέγχους, οποιαδήποτε δε θετική εξέλιξη μετριαζόταν σε μεγάλο
βαθμό από τις πιέσεις της κεντρικής διοίκησης, οι οποίες προέβλεπαν, μεταξύ
άλλων, τη μείωση του χρόνου καθυστέρησης στην παροχή των υπηρεσιών.
Έτσι, η κατάσταση δεν άλλαξε,

είτε προς καλύτερο είτε προς χειρότερο.

Ωστόσο, μια μακροχρόνια επίπτωση ήταν η μετατόπιση της κατοχής εξουσίας
από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών προς τους γενικούς γιατρούς οι
οποίοι, θεωρητικά, λειτουργούν ως φίλτρο που επιτρέπει την πρόσβαση σε
δαπανηρές υπηρεσίες υγείας, και σε μικρότερο βαθμό προς τους διοικητές των
υγειονομικών υπηρεσιών (Bradby, 2010: 357).
Με βάση τα παραπάνω, ζητήσαμε από τους γιατρούς της έρευνάς μας την
άποψή τους για το πότε ένα σύστημα υγείας είναι αποτελεσματικό, ποιο
μοντέλο υγείας είναι καλύτερο, αν θα βοηθούσε η εισαγωγή του ανταγωνισμού
στα δημόσια νοσοκομεία, πώς κρίνουν το υπάρχον σύστημα υγείας της χώρας,
και τέλος, πώς πρέπει να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Λ.Α.: «Ένα σύστημα υγείας είναι αποτελεσματικό, όταν ικανοποιεί τις ανάγκες
της κοινωνίας. Καλύτερο είναι το μεικτό σύστημα ((ιδιωτικό και δημόσιο)). Το ένα
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να συμπληρώνει το άλλο. Η ανταγωνιστικότητα, η καλώς εννοούμενη, θα
βοηθούσε. Ο ασθενής δηλαδή να διαλέγει το καλύτερο σε προδιαγραφές
νοσοκομείο, αυτό που έχει τη μικρότερη θνησιμότητα, εκείνους τους δείκτες που
να προσελκύει τους ασθενείς. Σε αυτή τη βάση, η ανταγωνιστικότητα θα
βοηθούσε πάρα πολύ γιατί θα προωθούσε τη βελτίωση των δημόσιων
νοσοκομείων. [...] Σήμερα στην Ελλάδα, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομές
της υγείας είναι ανεξέλεγκτοι, προέχει το όφελος με το λιγότερο κόστος.
Υπάρχουν λύσεις αλλά το σύστημα δεν θέλει, τη στιγμή που σε άλλα κράτη η
ιατρική προοδεύει και οι γιατροί εκεί είναι χειρότεροι.Εδώ θα μπορούσε το
κράτος να έχει τον έλεγχο, χωρίς να θίγει το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, είναι
θέμα πολιτικών αποφάσεων. [...] Στις προτεινόμενες ομάδες υγείας στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο γιατρός πρέπει να είναι το κεντρικό πρόσωπο».
Χ.Μ.: «Θα έβλεπα ένα σύστημα που θα λειτουργούσε στη βάση του υγιούς
ανταγωνισμού, που θα μπορούσαν να υπάρχουν δομές και δημόσιες και
ιδιωτικές,που θα αγοραζόντουσαν

οι υπηρεσίες τους από τα ασφαλιστικά

ταμεία. Στη Γερμανία, απ’ότι ξέρω, έτσι λειτουργεί το σύστημα και είναι και
ανταγωνιστικό, υπάρχει το δημόσιο δίπλα στο ιδιωτικό, δίπλα είναι το
νοσοκομείο της Εκκλησίας, υπάρχει ο γερμανικός ΕΟΠΥΥ που αγοράζει την
χολοκυστεκτομή και από τα τρία στην ίδια τιμή. [...] Στην Ελλάδα δεν υπάρχει
οργανωμένη ΠΦΥ. Από την άλλη, το να θέλουμε να ξεπατικώσουμε συστήματα
που λειτουργούν σε άλλα κράτη,ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον
ιατρικό προσωπικό και να προσαρμοσθεί. Τώρα να λέμε ξαφνικά ότι με τον
γενικό γιατρό θα γίνουμε Αγγλία ή Σουηδία, αυτά δε γίνονται».
Α.Κ.: «Πρέπει να ορίσεις κάποιους κανόνες, βάσει των οποίων κρίνεται η
αποτελεσματικότητα ενός συστήματος υγείας. Όταν μιλάμε για έλεγχο εννοούμε
και τη δουλειά του κάθε γιατρού ατομικά, όπως γίνεται στην Αγγλία· έτσι γίνεται
καλύτερο το σύστημα υγείας, όταν αξιολογείται. Στη φιλοσοφική του θεώρηση,
το Σοβιετικό μοντέλο είναι το καλύτερο για τον άρρωστο. Όμως, δεν ήταν, καθώς
ήταν δημόσιο και δωρεάν, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις τεχνολογικές
εξελίξεις του δυτικού κόσμου.Έτσι, με βάση το ρεαλισμό, πρέπει να αναζητήσεις
στις δυτικές χώρες, ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί. Η υγεία είναι ακριβή, αν δεν
έχεις χρήματα θάχεις και κακή υγεία.[...] Η εισαγωγή στοιχείων από την
ελεύθερη αγορά δεν θα βοηθούσε την λειτουργία των νοσοκομείων. Η απάντηση
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για μένα είναι η αξιολόγηση αυτών που ήδη δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα
υγεία.[...] Το σίγουρο είναι πως τώρα δεν υπάρχει ΠΦΥ και χρειάζεται ένα άλλο
μοντέλο».
Μ.Α.: «Ένα σύστημα υγείας είναι αποτελεσματικό, όταν ένας πληθυσμός
χαίρει υγείας καθολικής, να υπάρχει δηλαδή και κοινωνική υγεία. Ο κοινωνικός
παράγοντας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ασθένεια· οι λιγότερο
εκπαιδευμένοι, οι έχοντες λιγότερο εισόδημα και κοινωνικό στάτους, είναι αυτοί
που ασθενούν περισσότερο, αναπτύσσουν χρόνιες ασθένειες.[...] Το δημόσιο
σύστημα είναι το καλύτερο αλλά από την αρχή, το πώς κατανέμονται οι γιατροί,
πόσοι μπαίνουν στις ιατρικές σχολές, αναλογία γενικών-ειδικευμένων, και το
κράτος να έχει μέριμνα για το κοινωνικό καλό».
Αποτελεσματικό σύστημα υγείας για τους γιατρούς της έρευνας μας είναι αυτό
που ικανοποιεί τις ανάγκες της υγείας της κοινωνίας παρέχοντας καθολική,
ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και με το μικρότερο κόστος.
Οι περισσότεροι γιατροί, ακόμα και οι προερχόμενοι από το ΕΣΥ, τάσσονται
υπέρ ενός μεικτού συστήματος υγείας με το επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός
στην ποιότητα και στο κόστος θα αποβεί υπέρ του ασθενούς και ο ασθενής θα
έχει το δκαίωμα της ελεύθερης επιλογής παρόχου υπηρεσιών υγείας. Μια
ερωτώμενη γιατρός προσθέτει άλλο ένα επιχείρημα υπέρ της επιλογής του
μεικτού συστήματος, δηλαδή ότι σε συγκεκριμένες ειδικότητες είναι απαραίτητη
η προσωπική σχέση γιατρού-ασθενή. Από την άλλη μεριά, λιγότεροι γιατροί
υποστηρίζουν ότι το καλύτερο σύστημα υγείας είναι το δημόσιο αλλά
εφοδιασμένο με πόρους,στελεχωμένο με καλά εκπαιδευμένους γιατρούς και με
ικανοποιητικές αμοιβές. Για το υπάρχον σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό,
η κριτική που ασκείται είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε ανεξέλεκτα με
στόχο το μέγιστο όφελος με το μικρότερο κόστος, καθώς δε το δημόσιο
σύστημα (ΕΣΥ) παρήκμασε και το ιδιωτικό σε μεγάλο βαθμό υπήρξε
κρατικοδίαιτο, όταν τα δημοσιοικονομικά του κράτους εκτροχιάστηκαν,
κατέρρευσαν και τα δύο. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
(ΠΦΥ), όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αναπτυχθεί, με στελέχωση από γενικούς
και ειδικευμένους γιατρούς, η στελέχωση δε μόνο με γενικούς γιατρούς
θεωρείται μια οικονομική αλλά όχι επιστημονικά επαρκής λύση. Το νέο στοιχείο,
αποδεκτό επίσης από τους περισσότερους, είναι η συνεργατική ομάδα υγείας,
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όπου ο γιατρός σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας -ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς,νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές- θα κάλυπταν πιό
σφαιρικά τις ανάγκες της υγείας των πολιτών, παρά την απώλεια ενός μέρους
της ιατρικής εξουσίας.
8) Κλινική πρακτική και κοινωνική διάσταση της σχέσης γιατρού και
ασθενή
Η ιατρική, ενώ είναι μια κλινική πρακτική, ασκείται πριν απ’ όλα ως σχέση
ανθρώπων και άρα σχέση αξιών που είτε είναι εγγενείς είτε επιβάλλονται από
το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο κάθε εποχής. Για παράδειγμα, η άνιση σχέση
ενεργητικού-παθητικού κυριαρχεί σε εποχές που η ανάγκη για αυθεντίες είναι
κυρίαρχη τάση. Σε περιόδους δε, όπου κρυσταλλώνεται το ζήτημα της
κοινωνικής ισοτιμίας και της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση, η σχέση
γιατρού-ασθενή γίνεται σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοξάρτησης, στην
οποία η γνώμη του ασθενή παίζει καθοριστικό και συχνά κυρίαρχο ρόλο
(Πεφάνης, 2004: 167).
Βασική συνθήκη στη θεραπευτική διαδικασία είναι η ποιότητα της σχέσης
γιατρού και ασθενή, που μπορεί να πάρει, όπως υποστηρίζουν οι θεωρητικοί
οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, συναινετική, συγκρουσιακή ή
διαβουλευτική μορφή. Ο Parson, αντιλαμβάνεται τη νόσο, τη θεραπεία, τον
γιατρό και τον ασθενή, ως πλευρές της γενικής κοινωνικής ισορροπίας: η νόσος
ορίζεται ως μια αποκλίνουσα συμπεριφορά και μια αποτυχία εκπλήρωσης των
προσδοκιών ενός ρόλου ή ρόλων και η θεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση
της ικανότητας επιτέλεσης των κοινωνικών ρόλων με έναν ομαλό τρόπο. Για
τον Parsons, ο ασθενής και ο γιατρός είναι κοινωνικοί ρόλοι, με τα δικά του
χαρακτηριστικά ο καθένας. Στη βάση αυτών των παραδοχών, ο Parsons
διατύπωσε τη συναινετική θεωρία για τη σχέση γιατρού και ασθενούς, την οποία
ορίζει ως μια σχέση συναίνεσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης: ο γιατρός
εκπληρώνει τις ηθικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο του και ο
ασθενής συνεργάζεται και συμμορφώνεται στις υποδείξεις του γιατρού.
(Parsons,1951: 452-460). Αντίθετα, η συγκρουσιακή θεωρία των Freidson και
Larson υποστηρίζει ότι ο γιατρός και ο ασθενής είναι σε μια κατάσταση
διαρκούς, αν και λανθάνουσας σύγκρουσης, με τον ασθενή να προσπαθεί να
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αποκομίσει περισσότερα οφέλη απ’ όσα ο γιατρός είναι προετοιμασμένος να
δώσει. Για τον Freidson, η σύγκρουση είναι εγγενές χαρακτηριστικό της σχέσης
γιατρού-ασθενή, καθώς ο κόσμος αναφοράς του μη ειδικού διαφέρει από αυτόν
του γιατρού, ενώ σημαντικά αποκλίνουν οι προβληματισμοί και τα συμφέροντα
των δύο μερών (Freidson, 1988). Αναλύοντας, περισσότερο, ο Freidson, τη
σχέση γιατρού-ασθενή, την ορίζει ως μια λειτουργία που εντοπίζεται σε δύο
συστήματα αναφοράς: ένα «λαϊκό», αποτελούμενο από τη μεταβαλλόμενη
λαϊκή κουλτούρα και ένα δίκτυο προσωπικών επιρροών και σε ένα
επαγγελματικό που εμπεριέχει την ιατρική κουλτούρα και τους ιατρικούς
θεσμούς.Μέσα στο λαϊκό σύστημα αναφοράς αναπτύσσεται η ανεξάρτητη
ιατρική πρακτική που υπόκειται πρακτικά στον κοινωνικό έλεγχο των πελατώνασθενών, ενώ μέσα στο επαγγελματικό σύστημα αναφοράς λειτουργεί η
εξαρτημένη ιατρική πρακτική, υπό τον επαγγελματικό, συναδελφικό έλεγχο
(Freidson, 1959: 374-382). Σύμφωνα δε με τη θεωρία της διαπραγμάτευσης,
που βασίζεται στην παράδοση της αλληλεπίδρασης (Nettleton, 1995), οι γιατροί
και οι ασθενείς προσπαθούν να επηρρεάσουν με ωφέλιμο τρόπο το κοινό
πεδίο, ο καθένας για τον εαυτό του.
8.1

Σε ερώτημά μας σχετικά με τις μορφές που παίρνει στην πράξη η σχέση

γιατρού και ασθενή, λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Λ.Α.: «Σήμερα, όπως είναι οι συνθήκες, λειτουργεί περισσότερο η επιβολή του
γιατρού, η δικτατορία του· ο ασθενής αισθάνεται πιο αδύναμος, θεωρεί άρα τον
γιατρό πιο ισχυρό, επομένως επαφίεται στον γιατρό· ούτε καν της συναίνεσης,
είναι της επιβολής του γιατρού στον ασθενή. Χωρίς, πολλές φορές, να το θέλει
ο γιατρός, αυτό γίνεται. Ο ασθενής επαφίεται στις δυνατότητες του γιατρού,
θεωρεί ότι κρέμεται η ζωή του από τα χέρια του γιατρού, τον έχει σαν θεό, δεν
βάζει όρους ο ασθενής».
Β.Α.: «Ισχύουν και τα τρία. Εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του ασθενή·
πιο συχνό είναι της σύγκρουσης, πιο λειτουργικό της διαβούλευσης».
Χ.Μ.: «Και τα τρία μοντέλα συνυπάρχουν, ανάλογα με τον ασθενή, τον
γιατρό, το πού βρίσκεται το πρόβλημα.Είναι γεγονός ότι έχουμε την αίσθηση ότι
κάνουμε κουμάντο εμείς, θέλουμε εξουσία στον ασθενή, συχνά στο νοσοκομείο
επικρατεί αυτό το πράγμα. Τώρα τι θα έπρεπε; Θά έπρεπε να υπάρχει μια σχέση
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συνεργασίας. Στην πράξη, τουλάχιστον στο νοσοκομείο, ο γιατρός έχει το πάνω
χέρι».
Μ.Α.:

«Γύρω μου βλέπω το πρώτο μοντέλο.Εγώ, ως ειδικευόμενος,

προσπαθώ να εφαρμόσω το τρίτο μοντέλο, αλλά πολλές φορές έχω πιάσει τον
εαυτό μου να εφαρμόζει το πρώτο μοντέλο».
Κ.Α.: «Το πρώτο και το δεύτερο, στην Κρήτη, αρκετά το δεύτερο, πιό
αποτελεσματικό είναι το πρώτο».
Φ.Λ.: «Στην πράξη βλέπω να γίνονται οι δύο πρώτες, πιό πολύ νομίζω ότι ο
ασθενής θέλει να αφεθεί στα χέρια του γιατρού».
Ν.Α.: «Δεν θα βρεθεί κανένας να μη μιλήσει υπέρ της τρίτης μορφής, πρέπει
να ισορροπούμε».
Γ.Ρ.: «Αυτό το θέμα κουβεντιάζεται από τότε που είμασταν φοιτητές· ο γιατρός
είναι εξουσία, εμείς είμαστε αντιεξουσιαστές, και πάμε εναντίον του γιατρού,70,
αρχές 80.Το ζήτημα είναι σε ποιο πλαίσιο γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε
αυτές τις κουβέντες, γιατί έχει χαλάσει η σχέση γιατρού-ασθενή, γιατί υπάρχει
στη μέση το συμφέρον. Άμα υπάρχει οικονομική συναλλαγή, τελείωσε, έχει
διαταραχθεί η σχέση, δεν μπορεί να είναι ειλικρινής·θα συμβαίνει ο ένας να
πάρει ότι μπορεί από τον άλλο· στην πράξη δηλαδή υπάρχει το συγκρουσιακό
μοντέλο, γι’ αυτό βλέπεις και πέφτει ξύλο,αυτό όμως έχει φτοιαχτεί από πριν,
όλη η κοινωνία του λέει αυτό, γιατί έτσι συμφέρει».
Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες, στην πράξη εμφανίζονται και τα τρία
μοντέλα της σχέσης γιατρού-ασθενή, με πιό συχνό το συναινετικό μοντέλο,
κατόπιν το συγκρουσιακό και πιό σπάνια αυτό της διαπραγμάτευσης. Εδώ, μια
σειρά από παράγοντες καθορίζουν το κυρίαρχο μοντέλο της σχέσης γιατρούασθενή: το μορφωτικό επίπεδο του ασθενή και ο ρόλος που ο ίδιος αποδίδει
στον γιατρό· το είδος του προβλήματος της υγείας· το τι εξυπηρετεί τον γιατρό·
το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Επομένως, παραμένει αμφισβητούμενη για
την περίπτωσή μας η άποψη ότι η άνοδος του καταναλωτισμού καi η
ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους δημιουργούν προϋποθέσεις
έτσι ώστε η σύγκρουση να επιλυθεί μέσω της διαμόρφωσης ενός κοινά
αποδεκτού συμβολαίου (Bradby, 2010:331).
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Γενικότερα, στην κοινωνιολογία η εμπιστοσύνη ορίζεται ως μια κοινωνική
κατάσταση η οποία περιορίζει την αβεβαιότητα στις κοινωνικές σχέσεις και
εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Αυτή η λειτουργία καθορίζεται πάντοτε από
ένα συγκεκριμένο

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, ωστόσο, ελλοχεύουν και

κίνδυνοι, όπως η κατάχρηση εξουσίας, ο οπορτουνισμός και ο πατερναλισμός.
Αναζητώντας, λοιπόν, το νόημα της εμπιστοσύνης στη σχέση γιατρού-ασθενή,
ας ανατρέξουμε στις απόψεις των Parsons, Freidson και των θεωρητικών της
ιατρικοποίησης. O Parsons, από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
επαγγελμάτων, ξεχωρίζει τον προσανατολισμό προς το συλλογικό συμφέρον,
που σημαίνει στην περίπτωσή μας ότι ο γιατρός θα θέσει το καλό του ασθενούς
πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Ο Parsons, στηριζόμενος πάνω σε
αυτού του είδους τον προσανατολισμό, θεμελιώνει το στοιχείο της
εμπιστοσύνης στη σχέση του επαγγέλματος με το κοινό. H εμπιστοσύνη, όπως
την αντιλαμβάνεται ο Parsons, δεν απαιτεί κριτική αποτίμηση της κατάστασης
από τον άρρωστο, αντίθετα, αυτή εκδηλώνεται, μάλλον, ως πίστη και βασίζεται
στην εξάρτηση. Συγχρόνως, η εμπιστοσύνη του αρρώστου προς τον γιατρό
ενισχύει την ανισότητα και νομιμοποιεί την ισχύ του γιατρού. Τέλος, βάσει των
παραπάνω, δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης όσον αφορά την επιδεξιότητα και
τις γνώσεις του γιατρού. Από μια άλλη οπτική, ο Freidson αντιλαμβάνεται τον
ισχυρισμό του ιατρικού επαγγέλματος περί της αξιοπιστίας του, ως μια
προσπάθειά του να καθιερώσει ένα μονοπώλιο γνώσης και ικανότητας στην
αγορά, χρησιμοποιώντας εργαλειακά τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Ο Freidson
βλέπει το ιατρικό επάγγελμα ως μια εργασιακή ομάδα με προνομιακή θέση στον
καταμερισμό εργασίας, η οποία έχει αποκτήσει αυτονομία στον έλεγχο επί της
εργασίας της· έχοντας σαν αφετηρία τη διαπίστωση ότι η σύγκρουση είναι
δομικό στοιχείο της σχέσης γιατρού-ασθενή, στη θέση της εμπιστοσύνης
τοποθετεί την έννοια της αξιοπιστίας που έχει κερδίσει το ιατρικό επάγγελμα,
πείθοντας

την κοινή γνώμη περί αυτού. Για τον Freidson, η αξιοπιστία

περιλαμβάνει, αφενός, την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, δηλαδή την ηθική
διάσταση του ιατρικού επαγγέλματος, αφετέρου, τη γνωσιακή επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα του γιατρού. Επιπλέον, η θεώρηση του Freidson δεν
αποκλείει την αντίδραση και την αμφισβήτηση από την πλευρά του μη ειδικού,
αντίθετα από τις απόψεις του Parsons για το ίδιο ζήτημα. Απο μια άλλη οπτική,
οι υποστηρικτές της θεωρίας περί ιατρικοποίησης, όπως ο Illich, χαρακτηρίζουν
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την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους γιατρούς «τυφλή», άκριτη και
αδικαιολόγητη. Γενικότερα, από τη δεκαετία του 1970 έχουν διατυπωθεί
απόψεις για την «απομάγευση» του κοινού σε σχέση με τη σύγχρονη ιατρική
και για ύφεση της εμπιστοσύνης που αυτή απολάμβανε. Υποστηρίχθηκε
μάλιστα ότι η στάση του κοινού έχει μετατοπιστεί από την άκριτη εμπιστοσύνη,
όπως περιγράφεται στο έργο του Parsons,προς μια περισσότερο καταναλωτική
στάση και μια προσέγγιση αμφισβήτησης και διαπραγμάτευσης (Σιέρρα, 2010:
71-107).
8.2

Στη σχέση γιατρού ασθενή, η εμπιστοσύνη μπορεί να αναζητηθεί από τη

μια πλευρά προς την άλλη. Ποιες όμως είναι οι διαστάσεις της κάθε φορά; Οι
γιατροί της έρευνας μας είπαν:
Ν.Α.: «Την εμπιστοσύνη τη βλέπεις στα μάτια του αρρώστου, είναι κάτι το
οποίο το αισθάνεσα,ι όπως επίσης αισθάνεσαι και την απόρριψη πολλές
φορές.Την εμπιστοσύνη την αποκτάς σιγά-σιγά.Η εμπιστοσύνη του ασθενούς
είναι η ασφάλεια της διάγνωσης και της όποιας βοήθειας μπορεί να σου
προσφέρει ο γιατρός, η αίσθηση ότι δεν θα τον δείς σαν πορτοφόλι·
εμπιστοσύνη στις ιατρικές σου γνώσεις, μαζί με μια καλή συμπεριφορά».
Χ.Μ.: «Ο ασθενής θέλει να του λέει την αλήθεια ((ο γιατρός)), και θέλει να
μην τον οδηγήσει σε διαγνωστικές εξετάσεις ή θεραπείες που θα γίνουν χωρίς
να έχουν σκοπό το καλό του ασθενή, παρά το καλό της τσέπης του».
Α.Κ.: «Πρώτα απ΄όλα, όσον αφορά το πρόβλημα του αρρώστου, να του
εξηγήσει με απλά λόγια τι συμβαίνει· να του δείξει ότι κατανοεί το πρόβλημά του
και έτσι ο άρρωστος έρχεται πιό κοντά· πρέπει ο γιατρός να αποπνέει μια
ανθρωπιά, είναι ξεχωριστοί οι ρόλοι σίγουρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να χτίσει
τοίχους ανάμεσά τους,πρέπει αυτό το τείχος να το αποδομήσει ο γιατρός».
Μ.Α.: «Καταλαβαίνει ο ασθενής την επιστημονική επάρκεια· να υπάρχει
εχεμύθεια γιατί υπάρχουν λεπτά θέματα· να μην υπάρχουν ωφελιμιστικές
βλέψεις,όχι μόνο το οικονομικό αλλά η εκμετάλλευση γενικότερα και μια διάθεση
προσφοράς και από τις δύο μεριές».
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Φ.Λ.: «[...] Η εμπιστοσύνη επίσης περιλαμβάνει και το πώς διαχειρίζεται ο
γιατρός το κομμάτι που δεν είναι σίγουρος, την αβεβαιότητα· να του πει ότι, ξέρω
αυτό και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω, να το ψάξουμε.[...]».
Μ.Κ.: «Εγώ προσωπικά, εμπιστοσύνη νοιώθω όταν ακολουθείς τη θεραπεία,
τακτικός στο ραντεβού, κ.ά.. Ο ασθενής δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεται, αυτό που
ενοχλεί μάλλον τον ασθενή είναι η σχέση η οικονομική, δηλαδή αν αντιληφθεί
ότι ο γιατρός τον βλέπει οικονομικά, αυτό τον παγώνει εντελώς, του χάνει την
εμπιστοσύνη».
Ο ασθενής, λοιπόν, νοιώθει εμπιστοσύνη στη σχέση του με τον γιατρό όταν
νοιώθει ότι ο γιατρός είναι επαρκής επιστημονικά, η συμπεριφορά του είναι
ανθρώπινη, ότι δεν θα τον εκμεταλλευτεί οικονομικά και ότι ο γιατρός θα του
πεί την αλήθεια, εξηγώντας του με απλά λόγια τι συμβαίνει. Η εμπιστοσύνη του
ασθενούς προς τον γιατρό είναι κάτι που αποκτάται σιγά-σιγά·περιλαμβάνει
ακόμη και τη σωστή διαχείρηση της διαγνωστικής και θεραπευτικής
αβεβαιότητας από μέρους του γιατρού και το επιστέγασμά της είναι η λύση του
προβλήματος του ασθενούς. Απο την άλλη μεριά, ο γιατρός, πρώτα απ’ όλα,
εμπιστεύεται τον εαυτό του και από τον ασθενή αναμένει ότι θα πειθαρχήσει
στις θεραπευτικές οδηγίες του. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να
ισχυρισθούμε ότι οι απόψεις των γιατρών της έρευνας προσεγγίζουν πολύ
περισσότερο τη θεώρηση του Freidson, εννοιολογώντας την εμπιστοσύνη με
τα συστατικά της αξιοπιστίας του ιατρικού επαγγέλματος.
8.3 Στα πλαίσια της σχέσης γιατρού-ασθενούς, υπάρχει και μια άλλη πλευρά,
του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ένας ιδανικός ασθενής
προς τον γιατρό:
Λ.Α.: «Θα ήθελα να με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν θα
αντιδρούσα καθόλου αν ήθελε να μου κάνει έλεγχο, με την έννοια ότι αν θα
κάναμε αυτό, τι ποσοστά επιτυχίας θα είχαμε, η γνώμη σου ποια είναι. Δηλαδή
να υπάρχει ένα feedback των γνώσεων του γιατρού σε σχέση με τον ασθενή».
Γ.Ρ.: «Εγώ πριν απ’ όλα ζητώ από τον άρρωστο να είναι ακριβής στο
ραντεβού του. Δεύτερον, ο σεβασμός, όχι πως είμαι εγώ καμία αυθεντία, γενικά
η κοινωνία να σέβεται τον γιατρό·πας σ’ έναν γιατρό και του εμπιστεύεσαι τη
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ζωή σου, ε, δεν μπορεί να μη σέβεσαι έναν άνθρωπο που του εμπιστεύσαι την
υγεία σου».
Μ.Κ.: «Έχει να κάνει με την κάθε ειδικότητα· στην ειδικότητά μου τα πράγματα
είναι πολύ περίεργα, υπάρχει αυτή σχέση του ασθενή με τον ψυχίατρο και ένας
φόβος που υπάρχει, ο αρχέγονος φόβος του ασθενή από την εποχή που τους
βάζανε στους καταβρεκτήρες στον Μεσαίωνα, οπότε αναπτύσσεται μια σχέση
στενή από τη μία και φόβου και εξάρτησης και ανάγκης από την άλλη· θέλουνε,
λοιπόν, να το εξωραίσουνε με μια φιλία».
Οι γιατροί, περιγράφοντας τον ιδεότυπο του ιδανικού ασθενή, αναζητούν από
αυτόν εμπιστοσύνη, πειθαρχία στις θεραπευτικές οδηγίες, συνέπεια στις
προκαθορισμένες συναντήσεις, σεβασμό στο πρόσωπο του γιατρού, δίνοντάς
του συγχρόνως τη δυνατότητα να ενημερωθεί για κάθε βήμα της διαγνωστικής
και θεραπευτικής διαδικασίας, όπου δε είναι λειτουργικό, τη σύναψη μιας
οικείας σχέσης, ιδιαίτερα σε ψυχιατρικούς ασθενείς.
Μια κρίσιμη στιγμή στη σχέση γιατρού-ασθενή είναι όταν πρέπει να γίνει
ανακοίνωση δυσάρεστων νέων στον ασθενή από τον γιατρό του. Στην
πραγματικότητα, κανείς γιατρός δεν θέλει να ανακοινώνει δυσάρεστα νέα, αλλά
όλοι το αποδέχονται ως μέρος των καθηκόντων τους. Όταν λέμε δυσάρεστο
νέο, εννοούμε τη διάγνωση ενός καρκίνου σε κάποιο όργανο,μιας χρόνιας
νόσου, κ.ά. Την ίδια στιγμή, η είδηση αυτή αλλάζει την άποψη του ασθενούς
για το μέλλον του, έχοντας επιπτώσεις σε αυτόν και την οικογένεια του. Το σε
τι βαθμό είναι δυσάρεστη η είδηση, εξαρτάται από την απόσταση ανάμεσα στη
γνώση του ασθενούς για την σοβαρότητα του προβλήματός του και την
πραγματική βαρύτητα αυτού. Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, η αποφυγή
ανακοίνωσης

δυσάρεστων

νέων

ήταν

συνήθεια,

γιατί

δεν

είμασταν

προετοιμασμένοι πώς να αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των ασθενών ή
λόγω πίεσης των συγγενών. Αυτή η τακτική, μάλλον τελευταία αλλάζει, γενικά
όμως είναι αποδεκτό ότι παράγοντες κοινωνικοπολιτισμικοί καθορίζουν την
εξέλιξη του φαινομένου. Σχετικές έρευνες έχουν καταλήξει ότι ακόμη και όταν
τα νέα είναι δυσάρεστα, οι περισσότεροι ασθενείς επιθυμούν να γνωρίζουν, και
παρά το ότι αυτό παροδικά αυξάνει το άγχος τους, ωστόσο τους παρέχει μια
αίσθηση ελέγχου της κατάστασης.Η κυρίαρχη ιατρική κουλτούρα -το βιοϊατρικό,
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μηχανιστικό μοντέλο- ενώ προσεγγίζει με τρόπο αναγωγιστικό τη θεραπεία,
γεγονός που μεταφράζεται σε ελάφρυνση των συμπτωμάτων, διαθέτει
ελάχιστες δυνατότητες να αντιμετωπίσει την αποδιοργάνωση της ζωής ενός
ατόμου, τη βίωση της ασθένειας ως κοινωνικής εμπειρίας, την αβεβαιότητα και
τους φόβους που προκαλεί η ασθένεια ως προπομπός του θανάτου. Έτσι,
συχνά θεωρεί το θάνατο ως αποτυχία της θεραπείας. Αυτό οδηγεί τους
γιατρούς να περιχαρακώνονται στο χώρο της «αντικειμενικής» επιστήμης,
αποφεύγοντας να εκδηλώσουν συναισθήματα. Αυτό τους προστατεύει, όμως,
δεν είναι αρκετό για τον ασθενή. Αντίθετα, η σχέση γιατρού-ασθενή μπορεί να
ωφεληθεί από την εκδήλωση συναισθηματικής αντίδρασης εκ μέρους του
γιατρού, κάνοντας λιγότερο μοναχική την πορεία προς το θάνατο: «Η
ενσυναίσθηση ((εκ μέρους του γιατρού)) του ασθενούς που πεθαίνει, δείχνει
την αποδοχή του ρόλου μας ως γιατρών και στο θάνατο» (Παπαδάτου,1999).
8.4

Πώς πρέπει λοιπόν να γίνεται η ανακοίνωση δυσάρεστων νέων για την

πορεία της υγείας του στον ασθενή, από τον θεράποντα γιατρό του;
Λ.Α.: «Είναι ένα θέμα. Η κοινωνία δεν έχει φτάσει στο σημείο να μπορείς να
πείς ένα δυσάρεστο νέο με τόση ευκολία.Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να τον
προετοιμάσεις, π.χ. να μην του πείς ότι έχεις καρκίνο, αλλά έχεις μια κακοήθεια
που σηκώνει όμως βελτίωση· αυτό το λέμε για να αποκτήσει ο ασθενής ψυχικό
θάρρος για να υποστεί τις όποιες θεραπείες. Να του το πεις με τέτοιον τρόπο
που να μην εννοείς ότι πεθαίνεις, αλλά ότι υπάρχουν περιθώρια. Στη Δύση
γίνεται ευθεία ανακοίνωση, εδώ δεν υπάρχει θεωρία για να το λέμε ευθέως».
Β.Α.: «Με πλάγιο τρόπο, συμπαθητικά, δηλαδή να μπαίνεις στο ρόλο του
ασθενή, οπότε ο ασθενής νοιώθει ότι έχει ένα συμπάσχοντα».
Α.Κ.: «Πρώτα απ’όλα σε ειδικό χώρο, όχι στο πόδι, και με απόλυτο σεβασμό
στην ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενούς, αλλά πρέπει να λες την αλήθεια, δεν
πρέπει να κρύβεται».
Π.Χ.:

«[...] Για την ασφάλεια του γιατρού, κάποια πράγματα πρέπει να

λέγονται ωμά, ανάλογα σε ποιόν απευθύνεσαι, δηλ. στη δικιά μου ειδικότητα
((παιδίατρος)), αν ενημερώσεις ένα γονιό, περισσότερο πρέπει να του τα πείς
ωμά, γιατί πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα· ο άνθρωπος από τη φύση
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του, η σκέψη του θα σκαλώσει στο θετικό και αυτό μπορεί να γυρίσει
μπούμερανγκ στον γιατρό, σου ζητά τα ρέστα ότι δεν πήγε καλά, ενώ του είχαμε
εξηγήσει ότι 99% δεν θα πήγαινε καλά».
Ν.Α.: «Όπως θα ήθελε και ο γιατρός να τ’ ακούσει. Πάντα πρέπει να δίνεις
ελπίδα στον άρρωστο, να μην τον εφησυχάζεις παραπάνω απ’ ότι χρειάζεται
ώστε να αδιαφορήσει, και από την άλλη ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και
φυσικά είναι βασικό να μην αφήνεις αβεβαιότητα, επίσης να μη προσπαθείς να
ηρωοποιήσεις αυτό που κάνεις εσύ».
Χ.Μ.: «[...] Είμαι της άποψης ότι ο ασθενής πρέπει να ξέρει την αλήθεια, αλλά
όταν ξέρεις ότι η θεραπεία δεν πρόκειται να αποδώσει, ίσως ο ασθενής δεν
πρέπει να τα ξέρει όλα. Επίσης πρέπει να μιλάς και με το περιβάλλον του, για
να ξέρεις τις προσδοκίες του ασθενούς και ανάλογα αποφασίζεις».
Απο τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η επικρατέστερη ιατρική
συνήθεια στην Ελλάδα είναι η μη ευθεία ανακοίνωση δυσάρεστων νέων για την
υγεία στον Έλληνα ασθενή. Αντ΄αυτού, οι γιατροί συμπεριφέρονται έτσι ώστε ο
ασθενής να κατανοήσει ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπάρχουν
περιθώρια για μια καλύτερη εξέλιξη της υγείας του.
Σύμφωνα με τον Parsons, η ασθένεια είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που
περιέχει μια βιολογική διάσταση αλλά και κοινωνικές λειτουργίες, ένα μέρος των
οποίων αποδίδεται στον ίδιο τον ασθενή. Ένα από τα χαρακτηριστικά του
κοινωνικού ρόλου του τελευταίου, είναι η συνεργασία του με τον γιατρό μέχρι
την πλήρη ανάρρωση. Aπό την άλλη μεριά, υποστηρίζεται ότι ανάμεσα στον
γιατρό και στον ασθενή υπάρχει ένα επικοινωνιακό χάσμα, λόγω της έλλειψης
τεχνικής γνώσης και ικανότητας του δευτέρου.Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής,
εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, συχνά, δεν μπορεί να σκεφτεί
και να δράσει ορθολογικά (Parsons, 1951: 452-460). Το γεγονός αυτό θα
μπορούσε να συνεισφέρει στην εμφάνιση ενός ιδαίτερου προβλήματος που
αντιμετωπίζουν συχνά οι γιατροί, αυτό δηλαδή του μη συμμορφούμενου
ασθενή στις θεραπευτικές οδηγίες.
8.5

Πώς μπορεί ένας γιατρός να αντιμετωπίσει ένα μη συμμορφούμενο

ασθενή; Σε αυτό το ερώτημα, οι ερωτώμενοι απάντησαν ως εξής:
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Λ.Α.: «Προσωπική άποψη; Θα πρέπει να τον εγκαταλείπεις ή να τον οδεύεις
σε άλλο γιατρό».
Β.Α.: «Διάφοροι τρόποι ή τον απειλείς ή τον εκφοβίζεις λέγοντάς του τις
συνέπειες της μη υπακοής, πειθαρχικό εξιτήριο, να ζητήσεις τη βοήθεια
συγγενών και, έμμεσα, να του περάσεις την υπακοή».
Χ.Μ.:

«Φέρνεις τον ασθενή πρό των ευθυνών του, το συζητάς με τους

συγγενείς, χρήση τρυκ, αλλά ποτέ ψέμματα».
Κ.Α.: «Είναι θέμα ψυχολογίας να μπορεί ο γιατρός να διαχειρίζεται όλους τους
τύπους των ασθενών του.Θα μπορούσε να εφαρμόσει μια πιό εύκολη θεραπεία,
ή να αναλάβει να δώσει ο ίδιος τη θεραπεία ή ένα άλλο μέλος της οικογένειας».
Μ.Κ: «Με την πειθώ και με το λόγο, αν τα καταφέρεις».
Ο μη συμμορφούμενος ασθενής αντιμετωπίζεται από τον Έλληνα γιατρό με
κάθε δυνατό τρόπο: με την πειθώ, τη συνεργασία με το συγγενικό περιβάλλον
και αν αυτά αποτύχουν, την παραπομπή σε άλλον γιατρό, το πειθαρχικό
εξιτήριο εάν νοσηλεύεται, ή και την εγκατάλειψή του.
Με την έκρηξη της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή, ο ασθενής είναι σε
θέση να βρεί στοιχεία για κάθε πρόβλημα υγείας που τον απασχολεί.
8.6

Πώς ένας πληροφορημένος ασθενής επηρεάζει τη σχέση γιατρού και

ασθενή;
Λ.Α.: «Πολύ την επηρεάζει, εφόσον είναι σωστά πληροφορημένος· εάν είναι
ημιμαθής, αρνητικά».
Χ.Μ.: «Ο συγκροτημένος ασθενής που είναι και πληροφορημένος είναι ό,τι
καλύτερο, γιατί θα συνεργαστείς καλύτερα μαζί σου, θα του μιλήσεις για τις
πιθανές παρενέργειες και αυτό θα το εκτιμήσει».
Ε.Β.: «Εξαρτάται πόσο πληροφορημένος είναι. Αν σου πεί κάποια πράγματα
εξειδικευμένα, μπορεί και να τον αγχώσει τον γιατρό».
Ν.Α.: «Μπορεί να τον επηρεάσει θετικά, όμως η πολλή πληροφορία
πανικοβάλλει, το διαδίκτυο είναι ο καλύτερος πελάτης μας».
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Γ.Ρ.:

«Αυτό είναι κακό καμμιά φορά, ξέρεις, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από

την αμάθεια. Αν όμως είναι σωστά πληροφορημένος είναι αλλοιώς, ωστόσο, ο
γιατρός έχει την ευθύνη, αυτός υπογράφει».
Μ.Κ.: «Δεν την επηρεάζει, η ημιμάθεια που λένε [...]»
Σ.Π.: «Επηρεάζει τη σχέση γιατρού-ασθενή αρνητικά, γιατί δεν ξέρουν οι
ασθενείς να εξηγήσουν μερικά πράγματα».
Στο παραπάνω ζήτημα οι απόψεις ποικίλλουν, Οι περισσότεροι γιατροί
θεωρούν ότι ένας σωστά πληροφορημένος και συγκροτημένος ασθενής
επηρεάζει θετικά τη σχέση του με τον γιατρό του. Ωστόσο, αφενός, κάποιοι
ασθενείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν κάποια πράγματα, αφετέρου, η
υπερπληροφόρηση

και

οι

εξειδικευμένες

ερωτήσεις

μπορούν

να

υπονομεύσουν την παραπάνω σχέση.
8.7

Το δίπολο γιατρός και ασθενής συνδέεται μέσω της ασθένειας. Στο σημείο

αυτό τίθεται ένα ερώτημα που αφορά την πλευρά του γιατρού, πώς δηλαδή
βιώνει ο ίδιος ο γιατρός την κατάσταση του ασθενούς :
Λ.Α.:

«Νομίζω ότι τα χρόνια στην ιατρική, κάνουν τον γιατρό να είναι

απομακρυσμένος απ’ αυτήν την παράμετρο, δηλαδή είναι ελάχιστοι οι γιατροί
που μπαίνουν στη θέση του αρρώστου».
Χ.Μ.: «Δεν μπορεί να σε αφήνει αδιάφορο η ασθένεια του άλλου· από την
άλλη, αν συμμετέχεις σε κάθε πρόβλημα δε θα αντέξεις, πρέπει να
αποστασιοποιείσαι».
Β.Α.: «Υπάρχουν άνθρωποι που και στην ασθένεια είναι καλοί και σε τραβάνε,
λυπάσαι όταν τους χάνεις. Όταν γιατρός περιθάλπει γιατρό, άλλοτε τον βλέπει
με συμπάθεια και άλλοτε τυπικά, ψυχρά. Η εμπειρία του γιατρού ως ασθενής ο
ίδιος, τον κάνει να βλέπει διαφορετικά την ιατρική πρακτική».
Γ.Ρ.: «Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρατάς μια απόσταση, δε μπορείς να
συμπάσχεις με τον καθένα που έχει το πρόβλημά του, γιατί παύεις να είσαι
αντικειμενικός. Αν πάψεις να είσαι αντικειμενικός, δεν είσαι καλός στη δουλειά
σου, αφήνω την ψυχική φθορά, χάθηκες».
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Π.Κ.: «Εξαρτάται από τη βαρύτητα του περιστατικού. Σε περιστατικά που δεν
είναι βαριά, ο γιατρός δε δένεται με τον ασθενή, υπάρχουν όμως περιστατικά,
που είναι λίγα, αλλά θα τον σημαδέψουν».
Μ.Κ.: «Εκεί τώρα γίνεται κάποιος μηχανισμός μόνωσης, το συναισθηματικό
κομμάτι μονώνεται, αλλοιώς δεν προχωράς αν ταυτίζεσαι. Όταν οι γιατροί
γίνονται ασθενείς είναι ένα δράμα μου φαίνεται, δεν λένε ότι οι γιατροί είναι οι
χειρότεροι ασθενείς; Γιατί έχουνε μια μερική γνώση για ένα θέμα,
συμμορφώνονται όμως κανονικά· οι άλλοι γιατροί μετά από ένα σημείο και
έπειτα τους βλέπουν το ίδιο».
Στο παραπάνω ζήτημα, οι γιατροί προκρίνουν ως προϋπόθεση, προκειμένου
να

είναι

αντικειμενικοί

στην

επιστημονική

τους

κρίση,

ένα

είδος

αποστασιοποίησης από την κατάσταση της ασθένειας του άλλου. Είναι
αξιοσημείωτη η παρατήρηση μιας γιατρού, ότι η εμπειρία της ασθένειας ενός
γιατρού, δυνητικά μπορεί να τον οδηγήσει να ανασκευάσει ακόμα και τις
ιατρικές του πρακτικές, π.χ. επιλογή λιγότερο επώδυνων διαγνωστικών ή
θεραπευτικών επιλογών.
Στη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές της ιατρικής εκπαιδεύονται να
ακούν την άποψη του ασθενούς για την κατάστασή του, κατά την λήψη του
ιστορικού. Παραμένει όμως σε αμφισβήτηση η άποψη ότι ο ίδιος ο ασθενής
πρέπει να σχετίζεται με τη διαδικασία λήψης της απόφασης για το τι θα γίνει
μετά τη διάγνωση. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα συμμετοχής
του χρήστη υπηρεσιών υγείας αποτελεί και πολιτικό ζήτημα, στο γενικώτερο
πλαίσιο εκδημοκρατισμού των υπηρεσιών υγείας και του σεβασμού της γνώμης
του ασθενή (Bradby, 2010: 110).
8.8

Είναι λοιπόν εφικτή η προσωποκεντρική ιατρική -η σχεδιαζόμενη βάσει

της οπτικής του προσώπου που βιώνει την ασθένεια; Ή για να το πούμε
αλλοιώς, ωφελεί να συμμετέχει ο ασθενής, με κάποιον τρόπο, στη θεραπεία
του;
Λ.Α.: «Με το μέσο όρο της μόρφωσης του Έλληνα, είναι μάλλον ουτοπία·
μπορείς να συζητήσεις μέχρι κάποιο όριο για το τι θα κάνεις,όμως, δεν μπορείς
ν’ αφήνεις τον άρρωστο να σε οδηγήσει στον τρόπο διάγνωσης ή θεραπείας».
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Β.Α.: «Ναι είναι εφικτό, είναι λειτουργικό αλλά και πάλι εξαρτάται από το
επίπεδο του ασθενούς».
Ν.Α.: «Είναι ιδανικό, πόσο εφικτό όμως είναι;...δύσκολο».
Χ.Μ.: «Έχει λόγο -ο ασθενής- και εμείς συχνά δεν είμαστε απόλυτοι στις
θεραπείες, π.χ. αν θα κάνει ή όχι μια στεφανιογραφία, το συζητάς με τον ασθενή
και βρίσκεται η λύση· ιδίως, είναι σημαντικό στους ηλικιωμένους, συνδέεται με
το στόχο και τις προσδοκίες της θεραπείας. [...]».
Α.Κ.: «Πρέπει να γίνεται, η όποια επιλογή πρέπει να συζητάται. Δεν ξέρω αν
γίνεται απ’όλους, εμείς -οι αναισθησιολόγοι- το κάνουμε».
Ε.Β.: «Όπου οι θεραπείες είναι αμφιλεγόμενες, εκεί στέκει. Στην πράξη δεν
γίνεται, απαιτεί να έχει γνώσεις ο ασθενής, του τελευταίου μήνα· κάποιοι γιατροί
το κάνουνε».
Γ.Ρ.: «Ε, βέβαια, αυτό ναι, αν π.χ. υπάρχει καρκίνος, να του πεις: αυτές είναι
οι πιθανότητες εδώ, αυτές εκεί, να τα βάλουμε κάτω· αν κάνεις χημειοθεραπεία
θάχεις αυτό το αποτέλεσμα, αυτές είναι οι παρενέργειες, να του εξηγήσεις και
μαζί να καταστρώσετε το σχέδιο».
Με βάση τα παραπάνω,η συμμετοχή του ασθενούς, σε κάποιο βαθμό, στο
σχεδιασμό της αντιμετώπισης του προβλήματός του, εξαρτάται από το
πολιτισμικό του κεφάλαιο, το είδος της ασθένειας, τα ατομικά χαρακτηριστικά
του αρρώστου, π.χ. ηλικία και τις προσφερόμενες εναλλακτικές διαγνωστικές
και θεραπευτικές πρακτικές. Με αυτά τα κριτήρια, για τα ελληνικά δεδομένα, η
συμμετοχή του ασθενούς αξιολογείται, αν και σε περιορισμένη κλίμακα, ως
ρεαλιστική.
9) Σχέσεις γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών
Βασικοί παράγοντες στο χώρο της Υγείας είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες και
η ιατροτεχνολογική βιομηχανία, καθώς τα προϊόντα τους είναι χρήσιμα εργαλεία
στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, λόγω ακριβώς
της χρησιμότητάς τους, διεκδικούν στρατηγικό ρόλο στούς σχεδιασμούς για την
υγεία. Επιβάλλεται, λοιπόν, η ακριβής διευκρίνιση του ρόλου τους και τίθεται το
ερώτημα αν είναι αναγκαία η υπαγωγή τους σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς του
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κράτους και της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ο Ε.Ο.Φ. είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια των νέων φαρμάκων αλλά και οι γιατροί οφείλουν να ελέγχουν αν ένα
εγκεκριμένο φάρμακο είναι ασφαλές ώστε να χορηγηθεί σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ασθενών. Από την άλλη μεριά, η φαρμακευτική αγορά διευρύνεται,
καθώς η θεραπεία για την αντιμετώπιση των παραγόντων επικινδυνότητας, αντί
για την αντιμετώπιση απτών συμπτωμάτων, ανοίγει νέες δυνατότητες για νέα
φάρμακα που θα απευθύνονται σε προ-ασθενείς οι οποίοι είναι περισσότεροι
από αυτούς που ήδη ασθενούν.
Στο σημείο αυτό, τίθεται το ερώτημα, για το ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές
πλευρές της φαρμακο-ιατροτεχνολογικής βιομηχανίας:
Χ.Μ.: «Στα θετικά, είναι όλα τα επιτεύγματα, απίστευτα πράγματα. Στα
αρνητικά, το κέρδος, συχνά, που είναι μεγάλο , μας βάζει σε άσχημες ατραπούς:
αποκρύπτονται στοιχεία από μελέτες, γίνονται προσπάθειες προώθησης
θεραπειών και μηχανημάτων που δεν έχουν να δώσουν και πολλά πράγματα·
μπρός στο κέρδος, αποκρύπτονται σοβαρές παρενεργείες από θεραπείες, έως
και θάνατοι· εδώ πρέπει να επέμβουν οι θεσμοί. [...] Αν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα πάρε-δώσε με τις εταιρείες, αλλά
μόνο μια ενημέρωση. Η συμμετοχή σε συνέδρια με χορηγία των φαρμακευτικών
εταιρειών είναι πιά κάτι το δεδομένο, είναι ένας από τους συμβιβασμούς· θα
μπορούσαν οι εταιρείες να χορηγούν όλες αυτές τις παροχές μέσω θεσμών,
ώστε να μην υπάρχει αυτή η άμεση σχέση».
Α.Κ.: «Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά είναι γνωστά, λαδώματα γιατρών, αυτό
είναι διαχρονικά ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Από την άλλη, οι φαρμακευτικές
εταιρείες έχουν αναλάβει την εκπαίδευση μας και όσο υπάρχει αυτό, υπάρχει
μια σχέση αλληλοεπίδρασης, που σε αρκετό βαθμό μπορεί να καθορίζει τις
θεραπευτικές επιλογές του γιατρού. [...] ».
Μ.Α.: «Είναι θετικό το ότι οι εταιρείες κάνουν έρευνες και παράγονται νέα
φάρμακα, αλλά για μένα αυτό πρέπει να γίνεται από το Δημόσιο. Με τον τρόπο,
όμως, που έχουν μπεί, οι φαρμακευτικές εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην παραγωγή της ιατρικής γνώσης και όταν αυτό γίνεται στη βάση του
οικονομικού και όχι του κοινωνικού συμφέροντος, η υγεία πάει σε λάθος
μονοπάτια».
86

Ν.Α.: «Ξαφνικά το είδαμε μπροστά μας, μετά τις σπουδές ((τις φαρμακευτικές
εταιρείες))·όλα εξαρτώνται από τη χρήση που θα κάνεις. Λάθος όταν
κατευθύνεσαι και όχι τι χρειάζεται ο άρρωστος· δεν μπορείς να το αποφύγεις,
πρέπει να διαλέξεις.Ρυθμίσεις ήδη υπάρχουν αλλά συναλλαγές υπάρχουν και
σε άλλα επίπεδα, στο κράτος».
Π.Κ.: «[...] Όποιοι γιατροί επέλεξαν να έχουν πελάτες τις φαρμακευτικές
εταιρείες, και όχι να τους ενδιαφέρει ο άρρωστος, λειτουργούν σε βάθος χρόνου
και σε βάρος των ιδίων. Το ποσοστό αυτών των γιατρών είναι μεγάλο».
Κατά τους γιατρούς της έρευνας, στο θέμα των φαρμακευτικών εταιρειών τα
πράγματα έχουν ως εξής: τα φάρμακα είναι όπλα στη θεραπευτική φαρέτρα
κάθε γιατρού· η πλειονότης όμως των φαρμακευτικών και ιατρικο-τεχνολογικών
εταιρειών προσπαθεί να δελεάσει τον κάθε γιατρό, με διάφορους τρόπους, για
κατευθυνόμενες επιλογές. Έτσι, μπαίνει το ηθικό δίλημμα: το φάρμακο που έχει
ανάγκη ο ασθενής ή μια επιλογή με ανταλλάγματα; Αυτό το αντιμετωπίζουν
όλοι οι γιατροί από την αρχή της καριέρας τους. Βέβαια, η διαφθορά δεν αφορά
μόνο τον ιατρικό χώρο, είναι ένα γενικευμένο κοινωνικό φαινόμενο. Για τους
ερωτώμενους, είναι αναγκαίος ο έλεγχος αυτών των φαινομένων από το κράτος
αλλά και η μη συμμετοχή του ίδιου του κράτους στη διαφθορά αυτή. Eπιπλέον,
οι γιατροί θίγουν ένα άλλο σημαντικό θέμα, το ότι η ιατρική εκπαίδευση και η
παραγωγή ιατρικής γνώσης, υποστηρίζεται από μεγάλες φαρμακευτικές
εταιρείες, με πιθανό αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι θεραπευτικές επιλογές
των γιατρών. Ωστόσο,το ζήτημα αυτό συνδέεται με τη γενικότερη σχέση της
επιστημονικής έρευνας με την οικονομία. Στην εποχή της πλήρους επικράτησης
του καπιταλισμού, είναι σαφές ποιος είναι κυρίαρχος σε αυτή τη σχέση: η
έρευνα και οι καινοτομίες επικαθορίζονται από το εάν συμβάλλουν στην
κερδοφορία των εταιρειών, παρά στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
10) Ανταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα στα επαγγέλματα
υγείας
Ο ιατροκεντρισμός των υπηρεσιών υγείας είναι μια πραγματικότητα,
ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις που δείχνουν ότι οι
υπηρεσίες

υγείας

περιλαμβάνουν

περισσότερα

κέντρα

συμφερόντων.

Υποστηρίζεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες, η κυριαρχία του ιατρικού
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επαγγέλματος άρχισε να αμφισβητείται, καθώς άλλα επαγγέλματα υγείας
διεκδικούν αναβάθμιση του ρόλου τους και αρμοδιότητες οι οποίες ανήκαν
παραδοσιακά στην ιατρική. Σε αυτά περιλαμβάνονται νοσηλευτές/τριες,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι
οικονομολόγοι της υγείας.
Οι

σχέσεις

των

επαγγελματιών

υγείας

μπορεί,

λοιπόν,

να

είναι

συμπληρωματικές ή είναι αναπόφευκτα ανταγωνιστικές; Αν η εξουσία του
ιατρικού επαγγέλματος στα άλλα επαγγέλματα υγείας παραμένει ακλόνητη,
αυτό πού οφείλεται; Μπορεί να υπάρξει εντός των συστημάτων υγείας, η
συνεργατική ομάδα υγείας, για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας; Ας δούμε
πώς απαντούν οι γιατροί της έρευνας:
Λ.Α.: «Συμπληρωματικές πρέπει να είναι, στην πράξη όμως δεν είναι. Η
εμπειρία μου λέει ότι υπάρχουν παραϊατρικά επαγγέλματα που κατηγορούν την
ιατρική στο νοσοκομείο, και η ιατρική κατηγορεί τα παραϊατρικά ότι δεν έχουν
ολοκληρωμένη ιατρική άποψη. [...] Η κυριαρχία του ιατρικού επαγγέλματος έχει
να κάνει με το ότι ασχολείται με το κύριο αγαθό που λέγεται υγεία, που έχει να
κάνει με τη ζωή».
Μ.Α.: «Είναι συμπληρωματικές και απαραίτητες, βλέποντας το συνολικό της
υγείας. Η κυριαρχία του ιατρικού επαγγέλματος υπάρχει ιστορικά από το θεσμό
του· είναι εξηγήσιμη, γιατί ο γιατρός παίρνει τις αποφάσεις και έχει ευθύνη
παραπάνω από τους υπολοίπους, αλλά για μένα θα έπρεπε να είναι λιγότερη η
απόσταση αυτή. Η ιδέα της συνεργατικής ομάδας στην υγεία είναι θετικότατη.
Πιστεύω ότι είναι εφικτή στα πλαίσια μιας κοινωνίας και ενός κράτους που την
προάγει».
Μ.Κ.: «Οι σχέσεις με τα άλλα επαγγέλματα υγείας είναι ανταγωνιστικές. [...] Η
εξουσία του ιατρικού επαγγέλματος οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να βάλει
διάγνωση και να δίνει θεραπεία και νάχει ένα αποτέλεσμα».
Φ.Λ.:

«Ο γιατρός έχει σπουδάσει πολλά χρόνια, το κράτος του δίνει τη

δυνατότητα να κάνει πιό παρεμβατικά πράγματα, είτε φάρμακα είτε χειρουργικές
επεμβάσεις, έχει την άδεια για τα κάνει. Για τη συνεργατική ομάδα στην υγεία,
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δεν πειράζει η πιθανή απώλεια εξουσίας, αν είναι όλοι στο ίδιο πνεύμα, δεν
πρόκειται να χάσει κάποιος».
Γ.Ρ.: «Η συνεργατική ομάδα μπορεί να λειτουργήσει αλλά όχι να κοιτάμε να
κόψουμε λεφτά, όχι να φτοιάχνουμε ομάδες για να ξεπετάμε τον κόσμο. Υπάρχει
η πιθανότητα, η δημιουργία αυτής της ομάδος να κόψει εξουσία από τον γιατρό,
αλλά άμα είναι για το καλό του αρρώστου, το οποίο θα το ορίσει η κοινωνία, τα
ιδανικά της, οι προσανατολισμοί της, αλλά και αν ακόμα σήμαινε απώλεια
προνομίων, έ, ας είναι, εγώ δεν είμαι συντεχνιακός».
Στο ζήτημα των σχέσεων με άλλους επαγγελματίες της υγείας, δε
διαπιστώνεται ομοφωνία στις απαντήσεις· άλλοι διαπιστώνουν ανταγωνισμό
για βιοποριστικούς και ψυχολογικούς λόγους, και άλλοι, βάσει μιας ολιστικής
αντίληψης των θεραπευτικών πρακτικών, αποφαίνονται θετικά για τη
συμπληρωματικότητα των επαγγελματιών της υγείας. Αντίθετα, στο ερώτημα
εάν η εξουσία των γιατρών επί των άλλων επαγγελματιών της υγείας παραμένει
σταθερή, οι απαντήσεις είναι καταφατικές απ’ όλους. Τα επιχειρήματα έχουν
ένα κοινό στοιχείο, την αναφορά σε εσωτερικά γνωρίσματα του ιατρικού
επαγγέλματος, κάτι που το αναγνωρίζουμε στη λειτουργική προσέγγιση για τη
νομιμοποίηση, μέσω του χαρίσματος της θέσης και της εξουσίας του ιατρικού
επαγγέλματος.Υποστηρίζουν, λοιπόν, οι γιατροί ότι η κυριαρχία του ιατρικού
επαγγέλματος εξηγείται επειδή αντικείμενό του είναι η ίδια η ζωή· ο γιατρός
βάζει τη διάγνωση και τη θεραπεία, αυτός έχει την ευθύνη για την έκβαση της
υγείας του ασθενούς και οι σπουδές του είναι πολύχρονες και επίπονες.
Αναφορικά με το μοντέλο της συνεργατικής ομάδας στην υγεία, αν αυτό
εμπνέεται από το ίδιο για όλους τους μετέχοντες πνεύμα, αν εξυπηρετεί
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, και όχι να εφαρμοσθεί για λόγους λιτότητας,
τότε θεωρείται ότι μπορεί να αποδώσει. Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος της
απώλειας κάποιων ιατρικών προνομίων θεωρείται μικρό σε σχέση με το
κοινωνικό όφελος στην υγεία.
11) Το ιατρικό επάγγελμα ως στόχος κοινωνικής αμφισβήτησης
Το ιατρικό επάγγελμα έχει δεχθεί κριτική από διάφορες πλευρές· στο επίκεντρο
αυτής της κριτικής τοποθετούνται: η ιατρικοποίηση της κοινωνίας, όταν δηλαδή
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η κλινική βιοϊατρική ελέγχει όλο και περισσότερο πτυχές της κοινωνικής ζωής·
ο ιατροκεντρισμός στις υπηρεσίες υγείας · η εμπορευματοπoίηση της υγείας -η
διαπλοκή γιατρών, φαρμακοβιομηχανιών, ιατρικής τεχνολογίας· η ιατρογένεση
-η πρόκληση βλαβών από τους γιατρούς και η προτροπή στους πολίτες να
γίνουν παθητικοί καταναλωτές υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, γίνεται λόγος για
την

αποεπαγγελματοποίηση

και

την

προλεταριοποίηση

του

ιατρικού

επαγγέλματος.
Με τη θέση περί ιατρικοποίησης της κοινωνίας ασχολήθηκαν πολλοί
κοινωνιολόγοι της υγείας και των επαγελμάτων.Ο Freidson υποστηρίζει ότι η
αυτονομία και η ισχύς του ιατρικού επαγγέλματος διευκολύνει τα μέλη του να
αναπλάθουν τον κόσμο του μη ειδικού. Για τον Illich, η ιατρικοποίηση
εντοπίζεται σε τρία επίπεδα: στο κλινικό -οι παθήσεις που προκαλεί η ίδια η
ιατρική-, στο κοινωνικό -με αναφορά στις ιατρικοποιητικές επιπτώσεις της
θεσμικής μορφής της φροντίδας υγείας στο άτομο-, και τέλος στο πολιτισμικό η αλλοίωση των υγιών αντιδράσεων απέναντι στην ασθένεια και στο θάνατο
(Ίλλιτς, 2010:73). Γενικότερα, η θεωρία της ιατρικοποίησης είναι μέρος μιας
ευρύτερης ομάδας προσεγγίσεων οι οποίες τονίζουν την παραγωγή
«πειθήνιων σωμάτων» από τη σύγχρονη ιατρική. Εδώ, εντάσσεται και η άποψη
του Foucault σύμφωνα με την οποία η σύγχρονη ιατρική αποτελεί μέρος ενός
ευρύτερου μηχανισμού πειθάρχησης, που καθιστά το άτομο αντικείμενο
πληροφόρησης και πηγή γνώσης για τις διάφορες γραφειοκρατικές εξουσίες,
και όχι υποκείμενο επικοινωνίας (Foucault,1991).
Οι θεωρήσεις περί αποεπαγγελματοποίησης και προλεταριοποίησης του
ιατρικού επαγγέλματος, αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970, μέσα σε ένα
πλαίσιο αμφισβήτησης της συμβολής της ιατρικής στη βελτίωση της υγείας
ατόμων και πληθυσμών (McKeown,1976). Η θεωρία περί προλεταριοποίησης
των γιατρών αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας σε μεγάλους οργανισμούς,
κάτω από τις οποίες οι προσλαμβανόμενοι γιατροί, ως υπάλληλοι,
προλεταροποιούνται, χάνοντας τη δυνατότητα ελέγχου των όρων της εργασίας
τους, καθώς ελέγχονται ορθολογικά από διευρυμένες γραφειοκρατίες
(Freidson,1984).

Παράλληλα,

στη

γένεση

του

φαινομένου

της

προλεταριοποίησης των γιατρών, συμβάλλουν: η πληθώρα των γιατρών· η
προσπάθεια ελέγχου του κόστους των υπηρεσιών υγείας από θεσμικούς
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αγοραστές·η κυριαρχία του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην παραγωγή
ιατρικής τεχνολογίας· και τέλος, η διείσδυση κερδοσκοπικών εταιρειών στις
υπηρεσίες υγείας, εκδιώκοντας τους μεμονωμένους παρόχους (Light & Levine,
1988: 10-25). Σύμφωνα δε με τη θεωρία της αποεπαγγελματοποίησης, οι
γιατροί χάνουν το κύρος και τη δημόσια εμπιστοσύνη που απολάμβαναν,
γεγονός που οδήγησε σε διαπραγματεύσεις και σε συμβιβασμούς με μια
απαιτητική πελατεία, ταυτόχρονα με μια απώλεια του μονοπωλίου σε πεδία
γνώσης ή σε συγκεκριμένα επαγγελματικά αντικείμενα (Haug, 1973).
Ποια είναι άποψη των ερωτώμενων της έρευνας για τα παραπάνω φαινόμενα
στο χώρο της ιατρικής, για τα οποία έχει ασκηθεί κριτική από την κοινωνία;
Χ.Μ.: «Είναι σωστή η κριτική που γίνεται για την ιατρικοποίηση. Υπάρχει
συχνά τεχνητή ζήτηση, όχι μόνο εμείς, αλλά η βιομηχανία που είναι από πίσω·
οι γιατροί συχνά γινόμαστε όργανα.[...] Ο ιατροκεντρισμός των υπηρειών υγείας
είναι δικαιολογημένος, εν τέλει ο γιατρός είναι αυτός που θα πάρει την
απόφαση,οι άλλοι κρύβονται, δεν παίρνουν την ευθύνη. Για την ιατρογένεση,
όλοι οι γιατροί πρέπει να λειτουργούμε με πρωτόκολλα· εδώ στην Ελλάδα
δυστυχώς δεν το κάνουμε,έτσι μειώνεις την πιθανότητα να πάει κάτι άσχημα,
εδώ δυστυχώς λειτουργούμε εμπειρικά. Κάποιοι θέλουν τους γιατρούς να είναι
του χεριού τους, καθώς ο γιατρός έχει μεγάλη δύναμη: με πολλούς γιατρούς, με
πολυδιάσπαση των γιατρών, με την παροχή κομματιών της ειδικότητας σε άλλες
ειδικότητες, π.χ. κάποιες μικρές ιατρικές πράξεις τις δίνουν σε νοσηλεύτριες· δεν
συμφέρει ο γιατρός, πρέπει να πληρωθεί πιό λίγο, θα πρέπει να πληρωθεί πιό
λίγο και αυτό το κάνεις ελέγχοντας τον γιατρό, οπότε αν είναι προλετάριος, είναι
εύκολο να ελεγχθεί».
Μ.Α.: «Ιατρικοποίηση υπάρχει, τη βλέπω αρνητικά, ασθένειες φαντάσματα·
η δουλειά του γιατρού πρέπει να επικαθορίζεται από κοινωνικές και όχι από
ψεύτικες ανάγκες που φτοιάχνει μια υπερκαταναλωτική κοινωνία. [...] Ο
ιατροκεντρισμός δεν είναι απαραίτητος, 100%, τον κύριο ρόλο πρέπει να τον
έχει η προαγωγή υγείας που δεν είναι ακριβώς ιατρικό ζήτημα: οι δημόσιες
κοινωνικές υπηρεσίες, η ίδια η κοινότητα, και όχι να είναι μόνο ζήτημα του
γιατρού. Με την ιατρογένεση διαφωνώ. Οι πολίτες θα έπρεπε να είναι ενεργοί
πολίτες, να είναι και οι ίδιοι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα υγείας».
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Φ.Λ.:

«Ιατρικοποίηση είναι αυτό που λένε: όλο και λιγότεροι άνθρωποι

θεωρούνται φυσιολογικοί. Εκεί μπαίνει πολύ παρέμβαση. Απο την άλλη,η
ιατρογένεση βάζει τους ανθρώπους να νοιώσουν φυσιολογικοί ή αφύσικοι, σε
σχέση με χαρακτηριστικά που είναι μέσα στα ανθρώπινα· είναι μια άσκηση
εξουσίας ακόμα πιό βαθιά. Για τον ιατροκεντρισμό τώρα, δικαιολογείται η
επικράτηση του γιατρού· το αν είναι καλό ή όχι αυτό το μοντέλο θεωρώ ότι δεν
είναι, η συσσώρευση σ’ ένα πρόσωπο, πέραν του ότι δεν είναι καλό κοινωνικά
για τον ασθενή, δεν είναι και για τον ίδιο τον γιατρό, έχει πολύ stress. Για την
εμπορευματοποίηση, από τη στιγμή που για οποιαδήποτε πράξη που είναι να
γίνει, η σχέση του γιατρού με τον ασθενή καθορίζεται από το τι κέρδος θα έχει,
εκεί τελειώνει το πράγμα. Σε σχέση με την ιατρογένεση, σ’ ένα επιστημονικό
άρθρο, αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ, στις πρώτες αιτίες θανάτου είναι οι ιατρικές
πράξεις».
Π.Κ.: «Την ιατρικοποίηση τη βλέπω, οτιδήποτε ξεφεύγει από το μέσο όρο της
κοινωνίας, π.χ. σήμερα η κοινωνία θεωρεί τη φαλάκρα κακό, πριν 30 χρόνια
αυτό δεν απασχολούσε κανένα. Δηλαδή, πολλές φορές τις ασθένειες δεν τις
παράγει η ιατρική, αλλά η κοινωνία, π.χ. σήμερα πολλοί άνδρες ξυρίζουν τα
πόδια τους, αυτό είναι ένα μοντέλο πώς πάει η κοινωνία, αυτό σιγά-σιγά θα
δημιουργήσει παθήσεις. Έρχεται μετά η ιατρική να πατήσει, για να λύσει
ορισμένα

ζητήματα,

να

εκμεταλλευτεί

αυτό

που

συμβαίνει.

Για

τον

ιατροκεντρισμό, υπήρχε αυτό το μοντέλο· τώρα αρχίζει το άλλο, ότι η οικονομία
πρέπει να έχει το πάνω χέρι, και ότι, οτιδήποτε πρέπει να είναι συμβατό με τα
όρια

της

οικονομίας·

από

τον

ιατροκεντρισμό

περάσαμε

στον

οικονομικοκεντρισμό».
Στα παραπάνω τεθέντα ερωτήματα, οι απόψεις των γιατρών συνοψίζονται
στα εξής:
Ο ιατροκεντρισμός των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα
των πιέσεων της ιατρικής συντεχνίας προς το κράτος με σκοπό τη διατήρηση
των προνομίων της, ωστόσο, είναι και δικαιολογημένος, καθώς ο γιατρός είναι
που παίρνει την ευθύνη των αποφάσεων. Εκφράζεται, όμως, και η άποψη ότι
η συσσώρευση εξουσίας στον γιατρό, μπορεί να αποβεί εις βάρος του
ασθενούς, αλλά και του ιδίου του γιατρού, λόγω του stress. Εξάλλου, η
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προαγωγή υγείας δεν είναι ακριβώς ιατρικό ζήτημα, καθώς υπεισέρχονται οι
δημόσιες υπηρεσίες υγείας και η κοινότητα. Υπεισέρχεται όμως και ο
οικονομικός παράγων, με τη μορφή του ελέγχου του κόστους της υγείας, οπότε
ο ιατροκεντρισμός μεταβάλλεται σε οικονομικοκεντρισμό. Η ιατρικοποίηση,η
διαδικασία κατά την οποία φαινόμενα που αρχικά δεν χαρακτηρίζονται ως
«ιατρικά», στην πορεία βαφτίζονται ιατρικά, ή αλλοιώς, το να θεωρείται κάθε
βιολογική εξέλιξη ασθένεια, εξυπηρετεί τις εταιρείες για να πωλούν
φαρμακευτικά προϊόντα ή προϊόντα lifestyle. Αυτό δε, συμβαίνει στο βαθμό που
η δουλειά του γιατρού επικαθορίζεται, όχι από τις κοινωνικές, αλλά από τις
υπερκαταναλωτικές ανάγκες. Απο μια άλλη

οπτική, με την αυξανόμενη

ιατρικοποίηση της ζωής, όλο και λιγότεροι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί, και
αυτό είναι πλέον μια άσκηση βιοεξουσίας. Υπάρχει ωστόσο και ένα είδος
αλληλεπίδρασης κοινωνίας και ασθενειών, καθώς η εμφάνιση ασθενειών
χαρακτηρίζουν την κοινωνική εξέλιξη, αλλά και η ίδια η κοινωνία παράγει
ασθένειες, τις οποίες έρχεται μετά να εκμεταλλευτεί η ιατρική.
Το φαινόμενο της ιατρογένεσης υφίσταται στην Ελλάδα. Είναι πολύ
διαδεδομένο στις οδηγίες των κυκλοφορούντων φαρμάκων οι εταιρείες να
αναφέρουν εκατοντάδες πιθανές παρενέργειες· ο γιατρός είναι απίθανο να τις
γνωρίζει όλες και άρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιες από αυτές. Από την
άλλη, όταν ασκείς την ιατρική, υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν φαινόμενα
ιατρογένεσης, τα οποία όμως θα μειώνονται όσο θα βελτιώνεται η ιατρική
γνώση και πράξη· όσο θα μειώνονται οι υπερθεραπείες με ευθύνη των γιατρών,
και στο βαθμό που οι πολίτες ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα υγείας,
διεκδικώντας να ενημερώνονται από τους θεράποντες γιατρούς τους για τις
πιθανές παρενέργειες και επιπλοκές των διαγνωστικών και θεραπευτικών
πρακτικών στις οποίες θα υποβληθούν.
Στο θέμα της εμπορευματοποίησης της υγείας, συνεχίζουν στις τοποθετήσεις
τους οι γιατροί της έρευνας, στην πραγματικότητα, προέχει το κέρδος και
έρχεται δεύτερο το καλό του ασθενή, πράγμα που συμβαίνει κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα, με την προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας αλλά και στο
Δημόσιο. Παράλληλα, η προλεταριοποίηση των γιατρών θεωρείται ως
αποτέλεσμα της υπερπαραγωγής γιατρών, της μη ορθολογικής κατανομής του
ιατρικού

δυναμικού

και

της

οικονομικής

συγκυρίας.

Τέλος,

η
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αποεπαγγελματοποίηση των γιατρών ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της
απώλειας της εμπιστοσύνης του κόσμου σε αυτούς, λόγω όλων των παραπάνω
καταστάσεων.
12) Πώς επηρεάζει η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος τον ίδιο τον
γιατρό
Η σχέση γιατρού-ασθενή είναι μια περίπτωση στην οποία ένα υποκείμενο
καλείται να κατανοήσει και να θεραπεύσει τον πόνο του άλλου (Svenaeus,
2000). Eίναι όμως η κατανόηση του πόνου του άλλου, εφικτή; Στη φιλοσοφική
νεωτερικότητα,

το

δίπολο

υποκείμενο-αντικείμενο

συνιστά

την

κύρια

παράμετρο για τη γνώση των φαινομένων του εξωτερικού κόσμου αλλά και του
εαυτού. Η προοπτική, όμως, της εξαντικειμενικοποιήσης του πόνου και του
κατακερματισμού του -ο πόνος αφορά ένα μεμονωμένο σωματικό όργανο-, που
είναι χαρακτηριστικό της δυτικής ιατρικής επιστήμης (Von Engelhardt 1980,
Πεφάνης 2011-12), απηχεί μια μηχανιστική αντίληψη για το σώμα που εκκινεί
από την Καρτεσιανή δυαρχία νού και σώματος. Από την άλλη,

από τα

φιλοσοφικά ρεύματα του 20ου αιώνα, η φιλοσοφική ερμηνευτική, με τον
Gadamer, υποστήριξε ότι ο πόνος πρέπει να ειδωθεί πέραν της δυαρχίας νουσώματος, καθώς δεν είναι ένα αμιγώς υλικό φαινόμενο, αλλά ένα ολικό
φαινόμενο με κοινωνικοβιολογική διάσταση.
Εκτός του πόνου, ο θάνατος, το άλλο ολικό φαινόμενο στην καριέρα ενός
γιατρού, γίνεται αντιληπτός στα πλαίσια της κοινωνίας στην οποία μελετάται. Η
ιδιαίτερη δε στιγμή στη διερεύνηση του θανάτου ήταν την περίοδο που ο
θάνατος αντιμετωπίσθηκε ως ένα «αντικειμενικό» βιολογικό φαινόμενο, το
οποίο στα πλαίσια του μηχανιστικού μοντέλου, λειτουργεί με συγκεκριμένες
νομοτέλειες. Ο εργαλειακός αυτός προσδιορισμός του θανάτου, τον περιορίζει
εντός του νοσοκομείου και στην αποκλειστική διαχείρησή του από τους
γιατρούς (Αλεξιάς, 2002).
Στην διάρκεια της καριέρας του, λοιπόν, ο γιατρός έρχεται σε επαφή με τον
πόνο του άλλου, τις χρόνιες παθήσεις, την αναπηρία και το θάνατο. Πώς αυτές
οι εμπειρίες τον επηράζουν ως επαγγελματία αλλά και ως προσωπικότητα, σε
ένα επίπεδο φιλοσοφικό και ψυχολογικό;
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Λ.Α.: «Μου άλλαξε το νόημα της ζωής τελείως. Δηλαδή, μπόρεσα να θέσω τη
ζωή στα όριά της και να θέσω ότι, μετά από ένα απροσδιόριστο σημείο, υπάρχει
ο θάνατος: στα 40,50,60,80. Αλλά μετά από εκεί, ο θάνατος. Πρίν την ιατρική,
δεν την είχα αυτήν την εμπειρία. Επομένως, λές κάθε μέρα που περνάει, λές
είναι μέρα ζωής και η επόμενη μπορεί να είναι του θανάτου· άλλαξε όλη η
φιλοσοφία μου».
Χ.Μ.: «Έχω νοιώσει ότι στη ζωή, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα μπορούν
να αλλάξουν, από υγιής να μείνει κάποιος ανάπηρος ή να πεθάνει· άρα τα
όνειρα που κάνουμε προϋποθέτουν να έχουμε μια καλή υγεία.Έχω συμφιλιωθεί
με το θάνατο, βλέποντας τόσους να πεθαίνουν δίπλα μου και επίσης ότι ο
θάνατος αυτός πρέπει να είναι αξιοπρεπής και ότι ο ασθενής έχει λόγο στο
θάνατό του και όχι ο συγγενής, που για εγωϊστικούς λόγους, θέλει να κρατάει
τον ασθενή του, σαν μούμια, σ’ένα κρεβάτι, ζωντανό, μόνο και μόνο για να
νοιώθει ότι είναι ζωντανός».
Α.Κ.:

«Ποτέ δεν το συνηθίζεις, πολλές φορές με επηρεάζει και εμένα

ψυχοσωματικά, δηλαδή πέρα από το ψυχικό -θλίψη και στεναχώρια-, όταν
παίρνω ένα ιστορικό, παρατηρείται να πονάω στο ίδιο σημείο που πονάει ο
άλλος, μου έχει συμβεί. Επηρεάζεσαι, ειδικά όταν το ψυχικό φορτίο που
κουβαλάει ο άλλος είναι πολύ μεγάλο. Να σκέφτεσαι δηλαδή και μετά τη δουλειά
σου αυτό που βίωσες, να προσπαθείς να το αναλύσεις, να επανακαθορίσεις τη
στάση σου σε σχέση με τη ζωή σου».
Μ.Α.: «Έχω αρχίσει να σκέφτομαι τη ζωή, έχω αλλάξει προτεραιότητες στη
ζωή, τι είναι σημαντικά πράγματα και τι όχι, να έχεις χρόνο για την ζωή σου και
όχι να κοιτάς μόνο την καριέρα σου».
Π.Κ.: «Θα έρθεις αντιμέτωπος με ασθένειες που δεν θα μπορείς πιά να
παρέμβεις, άρα αρχίζεις να αποκτάς την αίσθηση ότι εδώ είμαστε εφήμεροι, άρα
ψάχνεις να βρείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ακολουθήσεις στην πορεία
σου. Επίσης, για την αναπηρία, ο γιατρός πάντα προβληματίζεται, διότι εγώ θα
έλεγα, ναι, να ζήσει κάποιος αρκετά χρόνια, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει
ποιότητα ζωής σε σχέση με την αναπηρία».
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Ένα πρώτο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι η οδύνη της
ασθένειας και ο θάνατος του άλλου, επηρέασαν φιλοσοφικά και επαγγελματικά
τους γιατρούς της έρευνας. Έτσι, το σημαντικότερο είναι ότι τα παραπάνω
βιώματα υπενθυμίζουν την ευαλωτότητα και το εφήμερο της ανθρώπινης ζωής,
γεγονός που οδηγεί στην αναζήτηση ενός ποιοτικότερου και αναστοχαστικού
τρόπου ζωής. Παράλληλα, αναδεικνύεται το δικαίωμα για έναν αξιοπρεπή
θάνατο, σε αντίθεση με το «θάνατο υπό υποχρεωτική περίθαλψη», (Ίλλιτς,
2010).Από την άλλη μεριά, σε επαγγελματικό επίπεδο, βιώνοντας αυτές τις
καταστάσεις, οι επαγγελματίες της υγείας οδηγούνται στο να εργάζονται με
μεγαλύτερη υπευθυνότητα και κατανόηση προς τον ασθενή.
13) Πώς αντιλαμβάνονται οι γιατροί το μέλλον της ιατρικής
Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέλλον του ιατρικού εγχειρήματος είναι αναγκαία,
αφενός, μια πολιτικοκοινωνική, και, αφετέρου, μια επιστημολογική προσέγγισή
του.
Αναφερόμενος στη μεταπολεμική περίοδο της μεγάλης καπιταλιστικής
ανάπτυξης και οικονομικής ευμάρειας των δυτικών κοινωνιών, ο Parsons
υποστήριξε ότι ο γιατρός δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο υπεύθυνο για τη
φροντίδα ειδικών προβλημάτων υγείας αλλά στέκεται σ’ ένα στρατηγικό σημείο
στη γενική ισορροπία των δυνάμεων της κοινωνίας, στην οποία ανήκει και ο
ίδιος (Parsons, 1951). Με αυτόν τον τρόπο, ο Parsons αντιλαμβάνεται τη
λειτουργία του ιατρικού επαγγέλματος ως ένα μηχανισμό κοινωνικού ελέγχου,
ο οποίος συνεισφέρει στις λειτουργικές απαιτήσεις του κοινωνικού συστήματος.
Από την άκριτη, όμως ,αποδοχή της σύγχρονης ιατρικής από το κοινό, μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του 1970, περάσαμε, έκτοτε, σε μια περίοδο στη διάρκειά
της οποίας έχουν συχνά προβληθεί ισχυρισμοί για την «απομάγευση» του
κοινού απέναντι στην ιατρική πρακτική (Σιέρρα,2014) που ως θεσμός υπέστη
μια μεγάλη απώλεια της εμπιστοσύνης εκ μέρους της κοινωνίας (Schlesinger,
2002). Η άποψη αυτή αμφισβητήθηκε από τον Freidson ο οποίος ισχυρίσθηκε
ότι η ιατρική διατήρησε υψηλότερα επίπεδα δημόσιας εμπιστοσύνης σε σχέση
με άλλους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς (Freidson, 1985) και ότι οι γιατροί
παραμένουν κυρίαρχοι στο χώρο της υγείας (Light & Levine, 1988).Την
περίοδο αυτή, και παρά τη σύγκρουση που αντιμετώπιζαν, οι επαγγελματίες
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διατήρησαν σημαντική επιρροή στο σχεδιασμό της πολιτικής που τους
αφορούσε (Schlesinger, 2002). Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της
κριτικής του κυρίαρχου βιοϊατρικού μοντέλου που επικράτησε από τα τέλη του
19ου αιώνα στην Δύση. Η κριτική αυτή εντάθηκε μετά τον Β΄ Π.Π., βασίστηκε
δε, στον προβληματισμό για τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας των
δαπανών για την υγεία, για τις παρενέργειες διάφορων διαγνωστικών και
θεραπευτικών πρακτικών, για την εμφάνιση νέων νοσημάτων και για την
επανεμφάνιση μεταδοτικών νοσημάτων που είχαν ξεχαστεί και τέλος για την
εμφάνιση εναλλακτικών προσεγγίσεων ολιστικής θεώρησης της ιατρικής. Το
συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι η σύγχρονη ιατρική έχει γίνει
αντικείμενο ελέγχου της οικονομίας, της πολιτικής αλλά και της ίδιας της
κοινωνίας.
Η ιστορική πορεία της ιατρικής δεν είναι παρά ένας διαρκής αγώνας του
ανθρώπου για να αντιμετωπίσει την αναπόφευκτη αβεβαιότητα που
χαρακτηρίζει την κλινική πρακτική. Μία οπτική που συμβαδίζει με το κυρίαρχο
σήμερα βιοϊατρικό μοντέλο, αντικρίζει αυτήν την πορεία ως μια προοδευτική
εξέλιξη από τις ατομικίστικες θεωρίες οι οποίες προσανατόλιζαν τη διάγνωση
και τη θεραπεία στο εμπειρικά διαπιστωμένο πρόβλημα του συγκεκριμένου
ασθενούς, προς τη σύγχρονη αιτιοκρατούμενη προσέγγιση η οποία αναλύει το
νόσημα ως αποπροσωποποιημένη οντότητα που χαρακτηρίζεται αντικειμενικά.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο γιατρός δουλεύει προγραμματισμένα ως μηχανικός,
υπακούοντας σε σταθερούς κανόνες, με επακόλουθο την ιατρικοποίηση της
ζωής και με την αυθεντία να χαρακτηρίζει το ρόλο του γιατρού, στο πλαίσιο της
σχέσης γιατρού-ασθενούς. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, η πλαισιακή που
βασίζεται στην παραδοχή ότι η ιστορία της ιατρικής είναι μια ανάλυση μιας
αδιάκοπης ροής πρακτικών οι οποίες εκτυλίσσονται στο δικό τους η καθεμία,
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή,
λαμβάνονται

υπόψη

η

αλληλεπίδραση

και

η

επαναληψιμότητα

των

παραδόσεων στη διάρκεια των χρόνων αλλά και η αντίληψη που διαμορφώνει
ο άνθρωπος για το σώμα του. Η πλαισιακή, λοιπόν, ανάλυση του ιατρικού
εγχειρήματος καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει καθολικό και διαχρονικό μοντέλο
που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ανθρώπινη πρακτική, όπως η ιατρική
(Πεφάνης, 2004: 168).
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Προκειμένου, λοιπόν, να αποφανθούμε για το μέλλον της ιατρικής, οφείλουμε
να λάβουμε υπόψη τα παρακάτω ερωτήματα: πρώτον, σε ποιο βαθμό η
οικονομία, η πολιτική και η κοινωνία μπορούν να ελέγξουν το ιατρικό επάγγελμα
και προς ποια κατεύθυνση; Δεύτερον, είναι δυνατόν η ιατρική να θεμελιωθεί
θεωρητικά σε ένα σύνολο αδιαφιλονίκητων γενικεύσεων παραγωγικού
χαρακτήρα με αξιώσεις καθολικής εφαρμογής, με την ιατρική τεχνολογία να έχει
ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο ή θα πρέπει να περιοριστεί σε μια επαγωγική
συνάθροιση εμπειριών;
Με βάση τα παραπάνω, θέσαμε στους συμμετέχοντες στην έρευνα τα
ερωτήματα, αν το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί την εξουσία του στο χώρο της
υγείας και πώς βλέπουν το μέλλον της ιατρικής στις σύγχρονες κοινωνίες:
Λ.Α.: «Οι συζητήσεις που γίνονται για τα συστήματα υγείας, γίνονται τις
περισσότερες φορές με απόντα τον παράγοντα άνθρωπο, είναι παντελής η
έλλειψη παρουσίας του ασθενούς, κυριολεκτικά, της λέξης και της έννοιας. Οι
μεν πολιτικοί, με –οι ή με –η, όταν συζητούν προβλήματα για συστήματα υγείας,
έχουν κατά νου τις περισσότερες φορές, κάποια οφέλη δικά τους και λιγότερο
της κοινωνίας· οι δε συμμετέχοντες, απόντος του ανθρώπου, έχουν κατά νου τα
δικά τους συμφέροντα, τα συντεχνιακά, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να μην
οδηγεί σε όφελος του ασθενή και της κοινωνίας. [...] Το ιατρικό επάγγελμα
συνεχίζει να διατηρεί την εξουσία του στο χώρο της υγείας».
Γ.Ρ.: «Όχι, το ιατρικό επάγγελμα δεν είναι κυρίαρχο στο χώρο της υγείας.
Δηλαδή

είμαστε

εργάτες,

εκτελούμε

εντολές.

Εσένα,

σου

είπα,

ως

πευμονολόγος, είσαι πλασιέ φαρμάκων, εγώ, ως ακτινολόγος, είμαι πλασιέ
ιατρικών μηχανημάτων. Τα περνάμε από τη βιομηχανία στο μεγάλο κοινό. Από
την παλαιά εξουσία της ιατρικής, έχουν μείνει απομεινάρια που φεύγουν σιγάσιγά. Βλέπεις τους επόμενους γιατρούς με σκυφτό το κεφάλι. Η εμπειρία με
νέους γιατρούς είναι απογοήτευση· τους λές, ρε παιδί σε αυτό το θέμα έχεις
δίκιο, διεκδίκησε το! Εδώ εμείς, με σημαίες, την πάθαμε. Σκέψου τώρα, αυτοί
που ξεκινούν από τα νιάτα τους να είναι έτσι, φαντάσου στα 55 τους. [...] Το
μέλλον της ιατρικής στην Ελλάδα; τίποτα, εργάτες. Πώς ήτανε ο Ιπποκράτης,
ήτανε δούλος, δεν ήτανε ελεύθερος, προσέφερε την τέχνη του στους αφέντες.
Κάπου εκεί πάει το πράγμα, εκτός από μια ελίτ, 5 στους 100.000 που θα έχουν
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τα πάντα στα χέρια τους. [...] Είμαι απαισιόδοξος, εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο
δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, με κάνει απαισιόδοξο η στάση του κόσμου,
δεν έχει καταλάβει ότι οι πόροι δεν πάνε στην υγεία».
Χ.Μ. : «Τό ιατρικό επάγγελμα χάνει έδαφος, καθώς το οικονομικό στοιχείο
έχει βάλει το πολιτικό να ελέγχει την κατάσταση και να μην είναι ο γιατρός αυτός
που θα παίρνει μόνος τις αποφάσεις. Όσον αφορά το μέλλον, οι γέροι
αυξάνονται, ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, άρα οι ανάγκες για παροχές υγείας
θα είναι πολύ περισσότερες, οπότε ο γιατρός πάντα θα είναι ένα επάγγελμα
αναγκαίο στο κοινό. Βέβαια, η τεχνολογία δεν ξέρω πόσο θα παρεμβληθεί στο
μέλλον, φαντάζομαι, όμως, ότι ο γιατρός πάντα θα έχει το πάνω χέρι. Από την
άλλη, η υπερεξειδίκευση θα είναι αναγκαία. Η ιατρική υπήρχε και θα υπάρχει,
πάντα θα είναι σημαντική. [...] Και εμείς μέρος της κοινωνίας είμαστε. Δεν ξέρω
αν μπαίνει θέμα επιβολής. Σίγουρα η ιατρική παλιά γινόταν με μικρότερο κόστος,
είναι μεγάλο το κόστος, που δεν μπορεί να το αντέξει το σύστημα υγείας και
σίγουρα θα γίνει συζήτηση πάνω στα οικονομικά της υγείας, δεν μπορεί να
αφεθεί μόνο στους γιατρούς. [...] Δεν μπορεί να είναι τόσο ακριβά τα φάρμακα,
τα φάρμακα είναι ακριβά επειδή είναι ακριβές οι μελέτες, να βρούμε τρόπους οι
μελέτες για τα φάρμακα να είναι πιό φτηνές, και να μπούν φραγμοί στα κέρδη
των εταιρειών· δεν γίνεται σε καρκινοπαθείς να στοιχίζει 300.000 η θεραπεία
ενός έτους, δεν αντέχει η κοινωνία».
Α.Κ.: «Η ιατρική μοιραία θα εξελίσεται, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά πολύ
φοβάμαι ότι όσο θα εξελίσσεται τόσο θα απομακρύνεται από την κοινωνία. Αυτό
σημαίνει ότι η εξέλιξη έχει να κάνει κυρίως με τον εξοπλισμό».
Ε.Β.:

«Οι φαρμακευτικές εταιρείες κυριαρχούν στο χώρο της υγείας. Το

μέλλον της ιατρικής θα πάει παράλληλα με το μέλλον της ανθρωπότητας, οπότε
αν η ανθρωπότητα καταφέρει να κινηθεί προς το καλό, η ιατρική μπορεί να κάνει
θαύματα. Αν όμως το 2016, γίνονται τόσοι πόλεμοι, δεν μπορώ να είμαι
αισιόδοξη για το μέλλον της ιατρικής».
Κ.Α.:

«Γενικά, η ιατρική εξελίσσεται ραγδαία, θα έχουμε στο μέλλον

στοχευμένες θεραπείες, οπότε τα φάρμακα θα σταματήσουν να έχουν τόσες
πολλές παρενέργειες· το πού θα πάει η έρευνα θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση, τη
χρηματοδότηση. Το μέλλον της ιατρικής το βλέπω αισιόδοξο και θα αυξηθεί κα
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το προσδόκιμο ζωής. Για την Ελλάδα δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν βλέπω να
φτοιάχνει η κατάσταση· πρώτα θα φτοιαχτεί η οικονομία και μετά όλα τα
υπόλοιπα. Η Ελλάδα παράγει ιατρικό πολιτισμό,γιατί οι άνθρωποι είναι ευφυείς,
απλώς

υπάρχουν

κάποιες

ιδεοληψίες,

π.χ.

έχει

δαιμονοποιηθεί

η

επιχειρηματικότητα, η ελεύθερη αγορά. Για μένα, είμαι αισιόδοξος, άμα
δουλέψω θα πετύχω σίγουρα».
Π.Κ.: «Το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί την εξουσία του. Για το μέλλον δεν είμαι
απαισιόδοξος ότι θα μείνουμε τελείως πίσω, αλληλοεπικοινωνείται η γνώση και
σίγουρα και στην Ελλάδα, έστω με κάποια καθυστέρηση η γνώση θάρχεται».
Μ.Κ.: «Η ιατρική είναι κυρίαρχη στο χώρο της υγείας, αλλά απειλείται πάρα
πολύ ο θρόνος της· θάπρεπε να είναι, γιατί είναι χρήσιμη. Αλλά έτσι όπως γίνεται
απειλείται, δεν ξέρω πόσο κυρίαρχη είναι και πόσο θα μείνει στη θέση αυτή, δεν
είμαι αισιόδοξη· όλα δείχνουνε και όλα βαίνουνε προς το γκρέμισμα. Θα κριθεί
από το οικονομικό παιχνίδι».
Ενώ

οι

περισσότεροι

ελευθεροεπαγγελματιών

από

και

το

τους
ήμισυ

ερωτηθέντες,
των

το

σύνολο

νοοσοκομειακών

των

γιατρών,

υποστηρίζουν ότι το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί την εξουσία του στο χώρο της
υγείας, στο ερώτημα για το μέλλον της ιατρικής οι απόψεις διχάζονται: όσοι
απαντούν αρνητικά, στηρίζουν τη γνώμη τους στο ότι, πρώτον, το μέλλον της
ιατρικής συνδέεται με την τύχη των συστημάτων υγείας τα οποία συνήθως
αποτυγχάνουν

να

ικανοποιήσουν

τις

κοινωνικές

ανάγκες,

καθώς

οι

εμπλεκόμενοι -πολιτικοί και ιατρικές συντεχνίες- ασχολούνται με την επίτευξη
προσωπικών συμφερόντων, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο η ιατρική
απομακρύνεται από την κοινωνία· δεύτερον, η αλματωδώς αναπτυσσόμενη
ιατρική τεχνολογία υποβιβάζει προοδευτικά το ρόλο του γιατρού· τρίτον, οι
φαρμακευτικές εταιρίες έχουν «αποικήσει» τον ιατρικό κόσμο και πολλοί γιατροί
λειτουργούν στην πράξη ως μεσάζοντες αυτών· τέταρτον, ο οικονομικός
παράγων, με εργαλείο το πολιτικό υποκείμενο, ελέγχει τις ιατρικές
δραστηριότητες, συνήθως, θέτοντας περιορισμούς. Οι αισιόδοξοι για το μέλλον
της ιατρικής υποστηρίζουν ότι ο γιατρός, λόγω της αύξησης της μέσου όρου
ζωής, άρα και των αυξανόμενων αναγκών για υπηρεσίες υγείας, θα είναι πάντα
χρήσιμος. Σύμφωνα με άλλες αισιόδοξες απόψεις, στο μέλλον, οι θεραπείες θα
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είναι στοχευμένες με καλύτερα αποτελέσματα και λιγώτερες παρενέργειες και
παράλληλα, η παραγόμενη επιστημονική γνώση θα αλληλοεπικοινωνείται
διεθνώς με αποτέλεσμα καλά καταρτισμένους γιατρούς.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο σημείο αυτό θα συνοψίσουμε τα κυριότερα ευρήματα της έρευνάς μας, τα
οποία απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα: το πρώτο ερώτημα αφορά τον
τρόπο με τον οποίο οι γιατροί βιώνουν τις μεταβολές που συμβαίνουν στον
επαγγελματικό τους χώρο και τα ερμηνευτικά σχήματα που ενεργοποιούν για
την κατανόηση και την εξήγηση των μεταβολών αυτών·το δεύτερο ερώτημα
σχετίζεται με το πώς οι γιατροί νοηματοδοτούν τη δική τους συμπεριφορά,
όντας επαγγελματίες υγείας, και τη συμπεριφορά των άλλων δρώντων, ατομικά
ή συλλογικά·το τρίτο ερώτημα αναφέρεται στον τρόπο παρέμβασης των ίδιων
των γιατρών στην κατασκευή της σύγχρονης πραγματικότητας του χώρου της
υγείας:
1) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες, μια σειρά από παράγοντες - κοινωνικοί πολιτικοί,
οικονομικοί και πολιτισμικοί- επηρεάζουν και αμφισβητούν την εξουσία και την
αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος. Το γεγονός αυτό προκαλεί μεταβολές
στον ιατρικό επαγγελματικό χώρο, οι οποίες σχετίζονται με τη διαμόρφωση της
ιατρικής επαγγελματικής ταυτότητας, τις ιατρικές πρακτικές, τις σύγχρονες
μορφές του ιατρικού επαγγελματισμού, τις ενδοεπαγγελματικές συγκρούσεις,
την επιχειρηματικότητα στην υγεία και τέλος την είσοδο στο προσκήνιο των
εναλλακτικών μορφών ιατρικής. Οι γιατροί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
βιώνουν σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις αλλαγές, ενεργοποιώντας
κατά περίπτωση διάφορα ερμηνευτικά σχήματα.
Πριν απ’ όλα, η επιλογή του ιατρικού επαγγέλματος γίνεται με διάφορα
κίνητρα, όπως η κοινωνική άνοδος και η προσδοκία οικονομικών και
συμβολικών ανταμοιβών αλλά και σε μεγάλο βαθμό εξ αποκλεισμού άλλων
επαγγελμάτων. Στη διάρκεια των ιατρικών σπουδών, είναι σημαντική η
επίδραση του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου στη συνολική εκπαιδευτική
101

διαδικασία. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους πιστεύουν ότι σε όλες τις
εποχές υπήρχαν διδάσκοντες, άλλοι εξ αυτών ήταν ανθρωπιστές και άλλοι
ενδιαφέρονταν μόνο για την κοινωνική αναγνώριση και την οικονομική επιτυχία.
Στην περίοδο της χούντας, κυριαρχούσε ο αυταρχισμός στην συμπεριφορά των
καθηγητών· στην περίοδο της ίδρυσης και της ακμής του ΕΣΥ πολλοί
καθηγητές ήταν ανθρωπιστές. Τα τελευταία χρόνια, στις ιατρικές σχολές
επιχειρείται η εμπέδωση, ρητά ή και υπόρρητα, του βιοϊατρικού μοντέλου της
ιατρικής, το οποίο αφαιρεί τον πάσχοντα από τις κοινωνικές του σχέσεις και τον
θέτει σε σχέση ανισότητας με πολλούς τρόπους.Συγχρόνως, σε επίπεδο
ιδεολογικό, επιδιώκεται η εσωτερίκευση από τους νέους γιατρούς μιας
ελιτίστικης, επιστημονικής και κοινωνικής αντίληψης του εαυτού: «Στο πρώτο
έτος μας έλεγαν ότι είστε ανώτεροι από τους άλλους».Απο την άλλη μεριά, το
κυρίαρχο μοντέλο του

καλού φοιτητή της ιατρικής είναι αυτό του

πειθαρχημένου, του τεχνοκράτη, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην
κριτική ικανότητα: «Μάθε τους κανόνες και τήρησέ τους [...] Να είσαι έξυπνος,
να είσαι μέσα στο σύστημα. Εδώ, δεν χωρά η αμφισβήτηση». Από τα
παραπάνω, είναι σαφές ότι οι ερωτώμενοι χρησιμοποιούν την αρχή της
ιστορικο-κοινωνικής πλαισίωσης για την κατανόηση του σύγχρονου τρόπου
ιατρικής

εκπαίδευσης.

Συγχρόνως,

βασικά

συστατικά

της

ιατρικής

επαγγελματικής ταυτότητας είναι το διατιθέμενο κεφάλαιο, η απόκτηση του
στοιχείου του επαγγελματισμού και η συνειδητοποίηση της ιδιαιτερότητας του
ιατρικού επαγγέλματος: οι ίδιοι οι γιατροί θεωρούν ως κεφάλαιο σ’ έναν γιατρό
τη γνωσιακή επάρκεια, τη συνεχή ενημέρωση, το ένστικτο που σε βοηθά να
αντιληφθείς το βαρύ περιστατικό, την καλή κοινωνική επαφή με τον ασθενή και
την αλτρουϊστική στάση απέναντί του· ο επαγγελματίας γιατρός ορίζεται με
βάση την επιστημονική εξέλιξη και ωρίμανση, όταν φτάσει στην ηλικία των 3540 ετών· οι γιατροί πιστεύουν ότι διαφοροποιούνται από τα άλλα επαγγέλματα
λόγω του αντικειμένου τους που είναι η ανθρώπινη ζωή, του επείγοντος της
δράσης τους, χωρίς να λείπουν οι απόψεις που θεωρούν αυτήν την
διαφοροποίηση ως μία κοινωνική κατασκευή που έχει εγκλωβίσει τους ίδιους,
σε στερεότυπες συμπεριφορές.
Οι γιατροί της έρευνας υποστηρίζουν ότι στις μέρες μας το βιοϊατρικό,
μηχανιστικό μοντέλο στην ιατρική, προωθείται από οργανωμένα συμφέροντα,
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δηλαδή τις φαρμακευτικές εταιρείες και την ιατρικοτεχνολογική βιομηχανία.
Συνέπεια της επικράτησης του βιοϊατρικού μοντέλου είναι το φαινόμενο της
αυξημένης χρήσης της ιατρικής τεχνολογίας. Απέναντι σ’ αυτήν την
πραγματικότητα, οι γιατροί τηρούν μια κριτική στάση: ισχυρίζονται ότι, αφενός,
η ιατρική τεχνολογία είναι χρήσιμη, αφετέρου, απομακρύνει τον γιατρό από τον
ασθενή, αμβλύνει την ιατρική σκέψη, συμβάλλει στην αγνόηση της ψυχολογικοκοινωνικής διάστασης της ασθένειας και οδηγεί στην υπερκατανάλωση
ιατρικών εξετάσεων, από άγνοια ή από φόβο. Παράλληλα, διατυπώνεται η
άποψη ότι οι βιοϊατρικές τεχνολογίες δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες,
αποδίδοντας ευθύνες στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας που
αναγκάζει τον γιατρό να κάνει τεχνική –αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων-, αντί
να εξασκεί την ιατρική τέχνη –ο συνδυασμός εμπειρίας και ταλέντου.
Η εξάσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, συνδέεται με την εξαγωγή
απ’ αυτήν ενός ουσιαστικού περιεχομένου, ενός νοήματος, που αξιολογείται
θετικά από κοινωνική άποψη και αποδίδει ατομική ικανοποίηση στον
εργαζόμενο.Στην περίπτωση των γιατρών, το νόημα στην εργασία τους
προκύπτει, κυρίως, από τη σχέση τους με τον ασθενή, περιλαμβάνει δε, την
αντίληψη της υποχρέωσής τους να λύσουν το άμεσο πρόβλημα υγείας του
ασθενή και να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη του πολίτη για την υγεία του. Από
αυτά ο γιατρός αντλεί μια ηθική αναγνώριση, πρώτιστα από τον ασθενή και
μετά από τους συναδέλφους του και το κράτος. Μαζί όμως με την ικανοποίηση
συνυπάρχει και η οδύνη στις περιπτώσεις ανίατων και θανατηφόρων
ασθενειών, η υποτίμηση της εργασίας τους από κράτος, αλλά και κάποτε, η
κριτική από το στενό κοινωνικό περιβάλλον.
Ο χώρος της υγείας έχει αφεαυτού μια έντονα δυναμική διάσταση που είναι
δυνατόν να συμπεριλάβει εντάσεις στους κόλπους του· ωστόσο, εμφανίζονται
και νέες προβληματικές καταστάσεις, όταν το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
είναι σε κρίση. Η κατάσταση που έχει ενσκύψει στη χώρα από το 2010,
καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις επαγγελματικές επιλογές των νέων γιατρών, όχι
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, αλλά με ό,τι φαίνεται να προσφέρει
επαγγελματική διέξοδο. Συγχρόνως, επηρεάζεται η συναδελφική αλληλεγγύη,
στρέφοντας τους γιατρούς σε ατομικίστικες συμπεριφορές: «Σήμερα, ο καθένας
και απάνω του». Υπάρχει όμως και μια «ηθικοποίηση» στην στάση πολλών
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γιατρών: έχουν γίνει πιό αυτοκριτικοί και ορθολογικοί στη συνταγογράφηση
φαρμάκων και εξετάσεων.
Ανέκαθεν, η στάση της κοινωνίας έναντι των γιατρών υπήρξε αμφιθυμική:
επικρότηση των ιατρικών επιτυχιών και σκληρή κριτική στα ιατρικά λάθη και
στις μη αποδεκτές ιατρικές συμπεριφορές, με τη συνεπικουρία των ΜΜΕ. Στην
περίπτωσή μας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, όλοι οι ιδιώτες
και το ήμισυ των νοσοκομειακών, πιστεύουν ότι η ελληνική κοινωνία διατηρεί
αρνητική στάση απέναντι στο ιατρικό σώμα. Αυτό αποδίδεται σε μια σειρά
παραγόντων, όπως η μη κατανόηση των πεπερασμένων δυνατοτήτων της
ιατρικής, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές γιατρών και το γεγονός ότι η κρίση
αυξάνει την καχυποψία του κοινού.
Απ’ όλους τους ερωτώμενους, επίσης, εκφράζεται ικανοποίηση από το
επάγγελμά τους, προερχόμενη, κυρίως, από την υλοποιήση των μη υλικών
στόχων: κοινωνική προσφορά, ηθική ανταπόκριση και επιστημονική εξέλιξη. Η
οικονομική πλευρά του επαγγέλματος απασχολεί περισσότερο του ιδιώτες
γιατρούς, καθώς στο χώρο αυτό ο ανταγωνισμός είναι οξύτερος.
Μέχρι τώρα, ασχοληθήκαμε με τις αλλαγές στη διαμόρφωση της ιατρικής
ταυτότητας, στα πλαίσια του παρόντος ιστορικο-κοινωνικού σχηματισμού.Το
επόμενο βήμα, είναι η ανάδειξη των αλλαγών στις ιατρικές πρακτικές, μέσα από
τον ιατρικό λόγο. Οι ερωτώμενοι, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι το βιοϊατρικό,
μηχανιστικό μοντέλο προωθείται από οργανωμένα συμφέροντα, δηλαδή από
τις φαρμακευτικές εταιρείες και την ιατρικοτεχνολογική βιομηχανία· παράλληλα,
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ολιστικής προσέγγισης στις ιατρικές
πρακτικές, χωρίς να παραβλέπουν ότι πρακτικοί και πολιτικοί λόγοι
αναστέλλουν την εφαρμογή του ολιστικού μοντέλου: «Είναι πιό εύκολο να
θεραπεύσεις το συγκεκριμένο, μετά έρχεται η πρόληψη... Τα πράγματα γίνονται
πολιτικά στο ολιστικό μοντέλο, οι γιατροί είναι φιλελεύθεροι, είναι δύσκολο να
λειτουργήσουν ολιστικά οι γιατροί»·έτσι, προτείνεται η ενοποίηση των δύο
μοντέλων.Όσον αφορά το ζήτημα της γενετικοποίησης της ιατρικής -άλλη μια
ιατρική καινοτομία- η άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ότι αυτή
έχει τέσσερεις διαστάσεις: μια επιστημονική,κατά την οποία η γενετικοποίηση
είναι μια αναπότρεπτη θεραπευτική εξέλιξη· μια εμπορική, καθώς προκύπτουν
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μεγάλα κέρδη· μια πολιτικο-ηθική όπου τίθενται ερωτήματα για το ποιοι θα
έχουν προσπέλαση στις νέες θεραπείες· και τέλος μια κοινωνική, για το πώς
δηλαδή η ίδια η κοινωνία κρίνει την κοινωνική χρησιμότητα της γενετικής
γνώσης.
Μια άλλη σημαντική πλευρά της ιατρικής πρακτικής είναι η κατηγοριοποίηση
των περιστατικών που προσέρχονται στις δομές υγείας, σε οξέα και χρόνια. Οι
ερωτώμενοι γιατροί υποστηρίζουν ότι η κοινωνικοοικονομική κρίση οδήγησε σε
αύξηση των οξέων περιστατικών, συχρόνως με την αύξηση της νοσηρότητας,
όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγω αύξησης των ψυχοσωματικών
νόσων.
Στις μέρες μας, η ανεξέλεκτη παραγωγή γιατρών, η μείωση των προσλήψεων
στο Δημόσιο, η υπαλληλοποίηση των γιατρών στον ιδιωτικό τομέα της υγείας
και η ιατρική μετανάστευση, έχουν μεταβάλλει την εικόνα στον ιατρικό
επαγγελματικό χώρο. Οι ερωτώμενοι εκτιμούν ότι η επικρατούσα μορφή
ιατρικού

επαγγελματισμού

περιλαμβάνει

τον

είναι

βιοποριζόμενο

του

ελεύθερου

γιατρό

μέχρι

επαγγελματία,
και

τον

που

οργανωμένο

επιχειρηματία γιατρό -πολυιατρεία, κλινικές.
Στο θέμα των εναλλακτικών μορφών ιατρικής, οι ερωτώμενοι γιατροί, όλοι οι
ιδιώτες και το ήμισυ των υπηρετούντων στο ΕΣΥ, είναι κριτικοί έως
απορριπτικοί, λόγω των μη ορθολογικών κινήτρων των ασθενών και της
αμφισβητούμενης επιστημονικότητας αυτών των μεθόδων. Όπου δε έχει
αποδειχτεί θεραπευτικό

αποτέλεσμα,

προτείνεται ο

συνδυασμός των

εναλλακτικών μεθόδων με την κλασική ιατρική.Από την άλλη μεριά, η στροφή
του κοινού προς την εναλλακτική ιατρική, εξηγείται με τα παρατηρούμενα
θεραπευτικά ελλείματα και τον τρόπο άσκησης της ορθόδοξης ιατρικής, με την
απροσωποποίηση της σχέσης γιατρού-ασθενή

και

την αύξηση

των

καταναλωτικών αναγκών για «κάτι νέο».
Από την αυγή της εμφάνισης της επιστημονικής ιατρικής, το ζήτημα της
αβεβαιότητας και της δυσκολίας στη διάγνωση ήταν συνεχώς επίκαιρο. Ποια
είναι η εμπειρία των γιατρών, στις μέρες μας, για το θέμα αυτό; Η ιατρική
αβεβαιότητα είναι ένα υπαρκτό ζήτημα αλλά το απόλυτο ενδιαφέρον για τον
ασθενή, ο αναστοχασμός, η συνεργασία με τους συναδέλφους, η εμπειρία, η
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συμμόρφωση με τα διεθνή guidelines και η χρήση της απεικονιστικής ιατρικής,
διευκολύνουν τελικά τη διάγνωση. Την ίδια στιγμή, το ιατρικό λάθος εκτιμάται
ότι είναι αναπόφευκτο και η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι πρέπει να συζητείται
μέσα στα όρια της ιατρικής κοινότητας. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι η κοινωνία
δεν έχει τις γνώσεις για να κρίνει και η δημόσια διαπόμπευση του γιατρού θα
έχει ως αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού στο ιατρικό
επάγγελμα και στην ενδυνάμωση της αμυντικής ιατρικής. Αντίθετα, ο
περιορισμός της συζήτησης μέσα στην ιατρική κοινότητα μπορεί να
εξυπηρετήσει το στόχο της μη επανάληψης του ιατρικού λάθους. Υπάρχουν
όμως και απόψεις, εκφραζόμενες από την πλειοψηφία των ιδιωτών γιατρών,
υπέρ του ανοίγματος της συζήτησης του ιατρικού λάθους στην κοινωνία· αυτό
θα βοηθούσε τους πολίτες να κατανοήσουν τι μπορεί να τους συμβεί όταν
ασθενήσουν, το κράτος για να οργανώσει καλύτερη ιατρική εκπαίδευση και τους
γιατρούς να είναι πιο υπεύθυνοι.
Αναμφισβήτητα, το ιατρικό επάγγελμα είναι κάτι περισσότερο από
επάγγελμα·άπτεται της ψυχοσωματικής υπόστασης των ατόμων και των
πληθυσμών, κατέχοντας μια στρατηγική κοινωνική θέση. Ποιος όμως οφείλει
να ελέγχει την ιατρική; Στο ερώτημα αυτό, οι γιατροί ομονοούν ότι πρέπει να
υπάρχει μια αλληλεπίδραση ιατρικής και κοινωνίας, όπου θα έχουν ρόλους το
κράτος, οι ιατρικοί σύλλογοι, o θεσμός της Δικαιοσύνης αλλά και οι ίδιοι οι
ασθενείς· παράλληλα, θεωρούν αναγκαίο την τήρηση κανόνων ηθικής και
δεοντολογίας και έναν αυτοέλεγχο που να λειτουργεί στα πλαίσια μιας
εσωτερικευμένης ανθρωπιστικής ιδεολογίας.
Διανύοντας μια εποχή εντυπωσιακών και καινοτόμων ιατρικών εφαρμογών,
θα περίμενε κανείς να έχουν μεγαλώσει, σήμερα, οι απαιτήσεις και οι
προσδοκίες των ασθενών·είναι έτσι τα πράγματα; Οι γιατροί απαντούν ότι οι
διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες είναι περισσότερες, όμως οι
προσδοκίες του κόσμου από την ιατρική είναι ταπεινωμένες: η κρίση έχει
οδηγήσει τους πολίτες να διεκδικούν πλέον τα στοιχειώδη στην ιατρική
περίθαλψη: «Ίσα-ίσα να δώ κάποιον με άσπρη μπλούζα, να με βάλουν σε ένα
ράντζο, αυτό ζητάμε».
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Στην Ελλάδα, το ιατρικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφορές
μεταξύ των επι μέρους ομάδων, ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς -γιατροί
του Δημοσίου και ελευθεροεπαγγελματίες- και ανάλογα με τις ειδικότητες παθολόγοι, χειρούργοι και εργαστηριακοί-. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
αποφαίνονται ότι οι γιατροί του Δημοσίου έχουν το πλεονέκτημα της
μονιμότητας, την εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία και τη δυνατότητα της
συλλογικής δουλειάς. Αντίθετα, οι ελευθεροεπαγγελματίες υπάρχουν μέσα σε
ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άλλες διαφορές που εντοπίζονται
αφορούν τα είδη κεφαλαίου και «ατομικού πράττειν» που κατέχει η κάθε ιατρική
ειδικότητα: Οι παθολόγοι είναι πιό ολοκληρωμένοι επιστημονικά, πιό ηθικοί, και
χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό παραδοσιακού και ορθολογικού
πράττειν, κατά την βεμπεριανή τυπολογία. Ο κόσμος των χειρουργών είναι
βαθειά ιεραρχικός, εγωϊστικός και διέπεται εξολοκλήρου από το ορθολογικό ως
προς το σκοπό ατομικό πράττειν.
Μία άλλη μεταβολή που εντοπίζουν οι γιατροί στο χώρο της υγείας, αφορά την
ιδιωτική επιχειρηματικότητα.Εδώ, διατυπώνονται δύο προτάσεις: η πρώτη,
κινούμενη σ’ ένα φιλελεύθερο πνεύμα, τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, αρκεί ο επιχειρών να έχει την ιδιότητα του γιατρού ώστε
να μην έχει μοναδικό σκοπό το κέρδος και, συγχρόνως, να υπάρχει η επίβλεψη
του κράτους. Η δεύτερη αντίληψη, στα πλαίσια της πολιτικής οικονομίας, θέλει
την επιχειρηματικότητα έξω από την υγεία, καθώς το κέρδος προϋποθέτει
μείωση του κόστους λειτουργίας για αύξηση του κέρδους και αυτό θα είναι σε
βάρος του ασθενή. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον το ότι, εκτός βέβαια από
την αυτονόητη θέση των ελευθεροεπαγγελματιών, εκφράζονται θετικά υπέρ της
επιχειρηματικότητας στην υγεία οι περισσότεροι των υπηρετούντων στο
Δημόσιο γιατροί, βάσει μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, με την προϋπόθεση της
τήρησης κανόνων διασφάλισης των κοινωνικών πόρων.
Για τη διαφαινόμενη προώθηση από το κράτος της ειδικότητας της γενικής
ιατρικής, οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι, θεωρητικά, θα μπορούσε να
λειτουργήσει θετικά στην πρώτη προσέγγιση του πολίτη με το σύστημα υγείας·
ωστόσο, στην πράξη υπάρχουν αδυναμίες που αφορούν την ελλειπή,
τουλάχιστον μέχρι πρότινος, εκπαίδευση των γενικών γιατρών και τη
σύγκρουση μεταξύ ειδικευμένων και γενικών γιατρών για τον έλεγχο της
107

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Για τις όμορες ειδικότητες εκφράζεται η άποψη ότι
μπορούν να συνεργάζονται και να δρούν συμπληρωματικά.
Β) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ

Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους οι γιατροί αλληλεπιδρούν με
άλλους κοινωνικούς δρώντες, με κοινωνικούς θεσμούς ή και με ολόκληρες
κοινωνικές δομές οι οποίες ανήκουν στο χώρο της υγείας ή στον ευρύτερο
κοινωνικό χώρο. Πρίν απ’ όλα, ξεχωρίζει η αλληλεπίδραση του γιατρού με τον
ασθενή, που από μόνη της είναι ένα σύστημα κοινωνικών ρόλων με
ιστορικότητα. Ακολουθούν οι αλληλεπιδράσεις των γιατρών με το κράτος, με το
υπάρχον σύστημα υγείας, με τις φαρμακευτικές εταιρείες, με τα άλλα
επαγγέλματα υγείας, με τα ΜΜΕ και τέλος με την ίδια την κοινωνία η οποία
προβάλει έναν κριτικό λόγο προς την ιατρική. Για όλες αυτές τις σχέσεις, οι
γιατροί της έρευνάς μας κλήθηκαν να νοηματοδοτήσουν τη δική τους
συμπεριφορά και τη συμπεριφορά των άλλων δρώντων με τους οποίους
αλληλεπιδρούν.
Η σχέση του κράτους με την υγεία είναι καθοριστική. Οι ερωτώμενοι
υποστηρίζουν ότι στη χώρα μας, διαχρονικά, το κράτος έχει ευθύνη για την μη
τήρηση των κανόνων λειτουργίας σε δημόσιο και ιδωτικό τομέα, ότι υπέθαλψε
παράνομες συμπεριφορές, μείωσε τους παρεχόμενους πόρους στην υγεία και
οδήγησε στην εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ και τον εκφυλισμό του: «Σήμερα
το ΕΣΥ είναι σύστημα της τσέπης».Εκφράζουν επίσης την άποψη ότι το κράτος
επέτρεψε την παραγωγή πολλών γιατρών ώστε να είναι αυτοί εύκολα
χειραγωγήσιμοι, όμως αυτό είχε ως συνέπεια την τεχνητή ζήτηση των
υπηρεσιών υγείας.

Στο θέμα του διορισμού μάνατζερ στα νοσοκομεία, οι

περισσότεροι, κυρίως από τον χώρο του Δημοσίου, βλέπουν θετικά το διορισμό
μάνατζερ στη διοίκηση των νοσοκομείων, αυτόνομων ή μαζί με εκπροσώπους
γιατρών.Θεωρούν όμως αναγκαίο, αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν, θα πρέπει να
εξυπηρετούν δύο στόχους: τον εξορθολογισμό των πόρων και την
μεγιστοποίηση της παρεχόμενης περίθαλψης στους πολίτες: «Δεν μπορείς να
κάνεις ιατρική με το μαστίγιο, κόφτο αυτό, τι κόφτο, εδώ είναι ζήτημα ζωής».
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Είναι επίσης υπαρκτή, αν και μειοψηφική, η άποψη για συμμετοχή στη διοίκηση
των δομών υγείας εκπροσώπων της ίδιας της κοινωνίας.
Αποτελεσματικό σύστημα υγείας, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, είναι αυτό
που ικανοποιεί τις ανάγκες της περίθαλψης της κοινωνίας, με το μικρότερο
κόστος. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στην πλειοψηφία τους και εξ αυτών το
ήμισυ των εργαζόμενων στο Δημόσιο, τάσσονται υπέρ του μεικτού συστήματος
υγείας,της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Επίσης, προτείνεται η
εισαγωγή της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των δημόσιων νοσοκομείων,
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών τους. Με αυτόν τον
τρόπο, ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μεταξύ των
νοσοκομείων, στην ποιότητα και στο κόστος, θα αποβεί υπέρ του ασθενούς και
ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής θεραπευτηρίου και
θεραπευτή. Για το υπάρχον στην Ελλάδα σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό,
εκφράστηκε η άποψη ότι όλα αυτά τα χρόνια, το μεν ιδιωτικό λειτούργησε
ανεξέλεκτα και κρατικοδίαιτα, το δε δημόσιο σύστημα, το ΕΣΥ, παρήκμασε·
όταν δε τα δημοσιονομικά εκτροχιάστηκαν, κατέρρευσαν και τα δύο. Όλοι
επίσης συμφωνούν να αναπτυχθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά με
στελέχωση από γενικούς και ειδικευμένους γιατρούς. Το νέο στοιχείο στην
ΠΦΥ, που επικροτείται από τους ερωτώμενους είναι η συνεργατική ομάδα της
υγείας η οποία θα καλύπτει σφαιρικότερα τις ανάγκες πρόληψης και
περίθαλψης, παρά το ότι η συγκρότησή της θα σήμαινε την απώλεια ενός
μέρους της ιατρικής εξουσίας.
Τοποθετούμενοι οι συμμετέχοντες στο ζήτημα των φαρμακευτικών εταιρειών
υποστηρίζουν ότι, αφενός, τα φάρμακα και η ιατρική τεχνολογία είναι όπλα στα
χέρια των γιατρών, αφετέρου, είναι συχνά τα φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο
της υγείας, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να δελεάσουν τον ιατρικό κόσμο
για κατευθυνόμενες επιλογές.Σημειώνουν ότι όλοι οι γιατροί θα αντιμετωπίσουν
αυτό το δίλημμα στην καριέρα τους και πρέπει να αποφασίσουν. Απο την άλλη
μεριά, είναι και θέμα του κράτους να παρέμβει. Παράλληλα, ο χώρος της
παραγωγής νέας γνώσης και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης,
υποστηρίζεται από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες, γεγονός που ενισχύει
ακόμη περισσότερο την επιρροή τους στους γιατρούς.
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Για τη σχέση γιατρού-ασθενή, υποστηρίζεται ότι στην πραγματική ζωή
εμφανίζονται όλα τα μοντέλα που αναφέρει η σχετική θεωρία, πιο συχνό όμως
είναι το συναινετικό, κατόπιν το συγκρουσιακό και πιό σπάνιο είναι αυτό της
διαπραγμάτευσης. Οι γιατροί του ΕΣΥ, βιώνουν εξίσου το πρώτο -«της
επιβολής, της δικτατορίας του γιατρού»- και το δεύτερο μοντέλο και καθόλου το
τρίτο. Οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί συμμετέχουν περισσότερο στον
πρώτο και στον τρίτο τύπο σχέσης.

Εδώ, μια σειρά από κοινωνικούς

παράγοντες κατασκευάζουν τη μορφή που θα πάρει η σχέση γιατρού και
ασθενή: το μορφωτικό επίπεδο του ασθενή· ο ρόλος που ο ίδιος αποδίδει στον
γιατρό· το είδος του προβλήματος της υγείας· το ποιο μοντέλο εξυπηρετεί τον
γιατρό και τέλος το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο.Στην ίδια σχέση, ο ασθενής
νοιώθει εμπιστοσύνη όταν ο γιατρός τον πείθει ότι έχει καλή γνώση της
επιστήμης του, όταν του συμπεριφέρεται ανθρώπινα, όταν αντιλαμβάνεται ότι
δεν τον εκμεταλλεύεται οικονομικά και όταν του εξηγεί με απλά λόγια για το τι
ακριβώς συμβαίνει. Ο γιατρός αντίστοιχα, νοιώθει την εμπιστοσύνη πρώτα απ’
όλα στον εαυτό του και συχρόνως είναι γι’ αυτόν αναγκαία η πειθαρχία του
ασθενούς στις οδηγίες του.Συνοπτικά, οι γιατροί της έρευνας εννοιολογούν την
εμπιστοσύνη με τα συστατικά της αξιοπιστίας του ιατρικού επαγγέλματος.
Ο ιδεότυπος του ιδανικού ασθενούς, κατά τους συμμετέχοντες, είναι αυτός
που εμπιστεύεται τον γιατρό, τον σέβεται, πειθαρχεί στις οδηγίες του, δίνοντάς
του την δυνατότητα να ενημερώσει για κάθε βήμα της διαγνωστικής και
θεραπευτικής διαδικασίας. Από τη άλλη μεριά, ο μη συμμορφούμενος ασθενής
αντιμετωπίζεται από τον Έλληνα γιατρό με συναινετικό τρόπο, με την πειθώ και
τη συνεργασία με το συγγενικό περιβάλλον, αλλά και κανονιστικά, μέσω του
πειθαρχικού εξιτηρίου ή ακόμα και με την εγκατάλειψή του.
Για ένα κρίσιμο θέμα όπως αυτό της ανακοίνωσης δυσάρεστων νέων,
υπερτερεί η αντίληψη, κυρίως στους ελευθεροεπαγγελματίες, ότι ο γιατρός δεν
πρέπει να ανακοινώνει ευθέως στον Έλληνα ασθενή κάτι παρόμοιο, πάντοτε
δε, πρέπει να αφήνει περιθώρια για μια καλύτερη εξέλιξη.
Ο πληροφορημένος ασθενής επηρεάζει τη σχέση γιατρού-ασθενή: η σωστή
πληροφόρηση τη βοηθά, η πολλή πληροφόρηση πανικοβάλλει τον ασθενή, η
ημιμάθεια δυσκολεύει την κατανόηση της κατάστασης.
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Πώς βιώνει ο θεράπων γιατρός την ασθένεια του άλλου; Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα υποστηρίζουν ότι ο γιατρός για να είναι αντικειμενικός στην κρίση
του πρέπει να αποστασιοποιείται από το βίωμα του αθενούς που περιθάλπει.
Όταν δε ο ίδιος ο γιατρός ασθενήσει, αυτό το βίωμα μπορεί να του αλλάξει
κάποες ιατρικές πρακτικές του.
Για τη θεωρία που προτείνει ενεργό συμμετοχή του αρρώστου στο
σχεδιασμό της θεραπείας του, οι γιατροί εκτιμούν ότι αυτό εξαρτάται από το
πολιτισμικό κεφάλαιο του ασθενή, τα ατομικά του χαρακτηριστικά, ηλικία, φύλο,
το είδος της ασθένειας και τις προσφερόμενες εναλλακτικές διαγνωστικές και
θεραπευτικές πρακτικές. Βάσει των παραπάνω, εάν συντρέχουν τα δεδομένα,
τότε η συμμετοχή του ασθενούς κρίνεται ως ρεαλιστική.
Στο ζήτημα των σχέσεων με τους άλλους επαγγελματίες της υγείας
(νοσηλευτές,

χειριστές

ιατρικών

μηχανημάτων,

φυσικοθεραπευτές,

ψυχολόγους δεν διαπιστώνεται ομοφωνία στις απόψεις. Υποστηρίζεται, εξίσου,
ο ανταγωνισμός, για βιοποριστικούς και ψυχολογικούς λόγους και η
συμπληρωματικότητα των επαγγελμάτων υγείας, στα πλαίσια μιας ολιστικής
αντίληψης των θεραπευτικών πρακτικών. Αντίθετα, υπάρχει ταύτιση απόψεων
στο θέμα της εξουσίας επί των υπολοίπων επαγγελμάτων υγείας, που
αποδίδεται στα εσωτερικά γνωρίσματα του ιατρικού επαγγέλματος: τις
πολύχρονες σπουδές, το ότι ο γιατρός θέτει τη διάγνωση και τη θεραπεία, το
ότι η ευθύνη βαρύνει τον γιατρό και το ότι το αντικείμενο της ιατρικής εργασίας
είναι η ίδια η ζωή. Η συνεργατική ομάδα υγείας, ένας νέος προτεινόμενος
θεσμός, θεωρείται χρήσιμος με την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός κοινού
πνεύματος και ενός κοινού στόχου, δηλαδή το καλό του αρρώστου, που θα
ορίσει η ίδια η κοινωνία.
Αναφορικά με τα ΜΜΕ, το σύνολο των γιατρών εκτιμά ότι αυτά δεν στέκονται
αντικειμενικά απέναντι στους επαγγελματίες της υγείας, μεταβαλλόμενα σε
εργαλεία του κράτους στην προσπάθεια χειραγώγησης της ιατρικής συντεχνίας:
«Τα ΜΜΕ είναι ταγμένα στο ίδιο σύστημα με το κράτος». Επιπλέον, τα ΜΜΕ
εμπορεύονται περισσότερο την αρνητική είδηση που προέρχεται από τον χώρο
της υγείας.
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Tις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνία ασκεί κριτική σε συγκεκριμένες πρακτικές
και πολιτικές της ιατρικής συντεχνίας, οι οποίες έχουν ευρύτερη κοινωνική
αντανάκλαση. Η δημόσια αυτή αμφισβήτηση αφορά τα φαινόμενα του
ιατροκεντρισμού των υπηρεσιών υγείας, της ιατρικοποίησης, της ιατρογένεσης
και της εμπορευματοποίησης της υγείας. Οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν στην
έρευνα τοποθετήθηκαν ως εξής στην παραπάνω κριτική στάση της ελληνικής
κοινωνίας:
Ο ιατροκεντρισμός των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των
πιέσεων της ιατρικής συντεχνίας προς το κράτος με σκοπό τη διατήρηση των
προνομίων της, ωστόσο, αυτός είναι και δικαιολογημένος, καθώς ο γιατρός
είναι που παίρνει την ευθύνη των αποφάσεων. Εκφράζεται όμως και η άποψη
ότι η συσσώρευση εξουσίας στον γιατρό, μπορεί να αποβεί εις βάρος του
ασθενούς, αλλά και του ιδίου, λόγω του stress· εξάλλου, η προαγωγή υγείας
δεν είναι ακριβώς ιατρικό ζήτημα, καθώς υπεισέρχονται οι δημόσιες υπηρεσίες
υγείας και η κοινότητα. Υπεισέρχεται όμως και ο οικονομικός παράγων, με την
μορφή του ελέγχου του κόστους της υγείας, οπότε ο ιατροκεντρισμός
μεταβάλλεται σε οικονομικοκεντρισμό.
Η ιατρικοποίηση, η αντίληψη να θεωρείται κάθε βιολογική εξέλιξη ως ασθένεια,
εξυπηρετεί τις εταιρείες για να πωλούν φαρμακευτικά ή προϊόντα lifestyle. Αυτό
δε συμβαίνει στο βαθμό που η δουλειά του γιατρού επικαθορίζεται, όχι από τις
κοινωνικές, αλλά από τις υπερκαταναλωτικές ανάγκες. Απο μια άλλη οπτική, με
την αυξανόμενη ιατρικοποίησης της ζωής, όλο και λιγότεροι άνθρωποι είναι
φυσιολογικοί και αυτό είναι πλέον μια άσκηση βιοεξουσίας. Υπάρχει ωστόσο
και ένα είδος αλληλεπίδρασης κοινωνίας και ασθενειών, καθώς η εμφάνιση
ασθενειών χαρακτηρίζουν την κοινωνική εξέλιξη, αλλά και η ίδια η κοινωνία
παράγει ασθένειες, τις οποίες έρχεται μετά να εκμεταλλευτεί η ιατρική.
Το φαινόμενο της ιατρογένεσης υφίσταται στην Ελλάδα·είναι πολύ
διαδεδομένο το φαινόμενο, στις οδηγίες των κυκλοφορούντων φαρμάκων, οι
εταιρείες να αναφέρουν εκατοντάδες πιθανές παρενέργειες, ο γιατρός είναι
απίθανο να τις γνωρίζει όλες και άρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιες από
αυτές. Από την άλλη μεριά, όταν ασκείς την ιατρική, θα υπάρχει η πιθανότητα
να συμβούν φαινόμενα ιατρογένεσης, τα οποία όμως θα μειώνονται όσο θα
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βελτιώνεται η ιατρική γνώση και πράξη, όσο μειώνονται οι υπερθεραπείες με
ευθύνη των γιατρών και στο βαθμό που οι πολίτες ευαισθητοποιούνται σε
ζητήματα υγείας, διεκδικώντας να ενημερώνονται από τους θεράποντες
γιατρούς τους για τις πιθανές παρενέργειες και επιπλοκές των διαγνωστικών
και θεραπευτικών πρακτικών στις οποίες θα υποβληθούν.
Στο θέμα της εμπορευματοποίησης της υγείας, συνεχίζουν στις τοποθετήσεις
τους οι γιατροί της έρευνας, στην πραγματικότητα προέχει το κέρδος και έρχεται
δεύτερο το καλό του ασθενή, πράγμα που συμβαίνει κυρίως στον ιδιωτικό
τομέα με την προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας αλλά και στον δημόσιο.
Παράλληλα η προλεταριοποίηση των γιατρών θεωρείται ως αποτέλεσμα της
υπερπαραγωγής γιατρών, της μη ορθολογικής κατανομής του ιατρικού
δυναμικού και της οικονομικής συγκυρίας. Τέλος, η αποεπαγγελματοποίηση
των γιατρών ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της απώλειας της εμπιστοσύνης του
κόσμου σε αυτούς, λόγω όλων των παραπάνω καταστάσεων.
Γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις μέρες μας, ο χώρος της υγείας υπόκειται σε αντιφάσεις και επηρεάζεται
από κοινωνικές αντιθέσεις. Υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των
γιατρών και μεταξύ γιατρών και άλλων επαγγελματιών της υγείας. Την ίδια
στιγμή, η σχέση γιατρού-ασθενή είναι συνεχώς υπό διαπραγμάτευση, καθώς
αφορά «ανθρώπους που αλλάζουν ιδέες για τους ρόλους τους ως γιατροί και
ασθενείς, σε σχέση με τις παράλληλες αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο και την
κοινωνία» (Πεφάνης,2004: 169). Από την άλλη μεριά, οι παγκόσμιες
οικονομικές αλλαγές επιβάλλουν στα κράτη αλλαγές στα συστήματα υγείας και
πρόνοιας, οι οποίες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ιατρικού επαγγέλματος.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τίθεται το ερώτημα, αν οι γιατροί έχουν δυνατότητες
παρέμβασης στην επαγγελματική τους πραγματικότητα και αν έχουν, πώς τις
ενεργοποιούν.
Βάσει των μαρτυριών των ερωτώμενων, οι γιατροί έχουν δυνατότητες
παρέμβασης, στηριζόμενοι στην αντίληψη: 1) ότι η υγεία είναι ένα ολικό
κοινωνικό φαινόμενο με τις επιμέρους και αλληλοσυσχετιζόμενες συνιστώσες
του: την ψυχοσωματική, την κοινωνική , την πολιτική και την πολιτισμική, 2) ότι
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η προσέγγιση του ασθενούς πρέπει να είναι ολιστικού τύπου και 3) ότι κεντρικός
στόχος είναι η υγεία, όχι η περίθαλψη.Έτσι, διατυπώνουν διάφορες προτάσεις
οι οποίες αφορούν πολιτικές υγείας· την επιστημολογική προσέγγιση της
ιατρικής γνώσης· τις ιατρικές πρακτικές:
Πρώτον, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
της υγείας, που θα οδηγήσει σε ποιοτικότερες και με λιγότερο κόστος,
υπηρεσίες υγείας· να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση ιατρικής και κοινωνίας με τη
συμμετοχή κρατικών θεσμών αλλά και των ίδιων των ασθενών· δεύτερον, να
συνδυασθεί το βιοϊατρικό μοντέλο με εναλλακτικές προσεγγίσεις ολιστικής
θεώρησης του ανθρώπινου οργανισμού, και, με σκοπό τη μείωση της ιατρικής
αβεβαιότητας, να ενισχυθεί η συλλογική δουλειά στη διάγνωση και στη
θεραπεία·τρίτον, προτείνεται οι επιλογές των γιατρών, κατά τη διαχείρηση των
πόρων του συστήματος υγείας (φάρμακα, εξετάσεις), να υπακούουν σε ένα
ορθολογικό και αυτοκριτικό πνεύμα και παράλληλα να ενθαρρύνονται οι
ασθενείς να έχουν ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό των θεραπευτικών
χειρισμών.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα κυριότερα ζητήματα τα οποία ανέδειξε
η έρευνά μας, λαμβάνοντας υπόψη τον ιατρικό λόγο που αναδύθηκε και τις
σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις:
Για τους ερωτώμενους γιατρούς, η αυτονομία και η εξουσία του ιατρικού
επαγγέλματος απορρέουν από τα χαρακτηριστικά του -μακροχρόνιες σπουδές,
υπευθυνότητα της θέσης,το αντικείμενο του επαγγέλματος-, δηλαδή από το
χάρισμα της θέσης, και όχι τόσο από τον καταμερισμό της εργασίας, που
επιβλήθηκε από την οικονομική και πολιτική εξουσία, όπως υποστηρίζουν οι
εκφραστές

της

θεωρίας

της

κοινωνικής

εξουσίας

των

ελευθέριων

επαγγελμάτων.
Όσον αφορά τον έλεγχο επί του ιατρικού επαγγέλματος, υποστηρίζεται ότι
μπορεί να επιτευχθεί, αφενός,με την αλληλεπίδραση ιατρικής και κοινωνίας, και
αφετέρου, με την τήρηση κανόνων ηθικής, μαζί με έναν αυτοέλεγχο που να
λειτουργεί στα πλαίσια μιας εσωτερικευμένης ανθρωπιστικής ιδεολογίας.
Ωστόσο, σήμερα, η στάση της κοινωνίας προς τις εξουσίες, δεν έχει
μετασχηματισθεί σε σοβαρούς θεσμούς ελέγχου, έτσι ώστε να χάσει τη σημασία
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του το χάρισμα και να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του γιατρού ως επαγγελματία
τεχνοκράτη η ακόμα ως «εμπόρου» ο οποίος ανταλλάσει τις υπηρεσίες του
στην αγορά, έναντι χρημάτων και κοινωνικού γοήτρου (do ut des).
Από την άλλη μεριά, για τους γιατρούς, στην πραγματικότητα, προέχει το
κέρδος και έρχεται δεύτερο το καλό του ασθενή, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.
Πρέπει

όμως

να

γίνει

διάκριση

μεταξύ

απλής

και

σύνθετης

εμπορευματοποίησης. Η απλή εμπορευματοποίηση εξασκείται από τους
ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς και η σύνθετη από τις βιομηχανίες φαρμάκων
και ιατρικών μηχανημάτων και από τις ιδιωτικές κλινικές, Στη δεύτερη
περίπτωση υπεισέρχονται ευρύτεροι μηχανισμοί διακίνησης και συσσώρευσης
κεφαλαίου. Η εμπορευματοποίηση της υγείας μαζί με την εντεινόμενη ζήτηση
νέων υπηρεσιών υγείας αυξάνουν τις δαπάνες της υγείας και έχουν ως
παρενέργειες τις διάφορες μορφές της ιατρογένεσης.
Ο ιατροκεντρισμός θεωρείται αποτέλεσμα των πιέσεων ης ιατρικής
συντεχνίας προς το κράτος, με σκοπό τη διατήρηση των προνομίων της·
σύμφωνα με τον Freidson, η εδραίωσή του διαφέρει ελάχιστα από χώρα σε
χώρα, επεκτεινόμενη σε όλα τα συστήματα υγείας. Ωστόσο, υπάρχουν
αντιστάσεις σε αυτό από πολλά κέντρα και φορείς συμφερόντων. Οι προτάσεις
δε, για μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων από τους γιατρούς σε άλλα
επαγγέλματα υγείας, προϋποθέτουν: πρώτον, την αναδιάρθρωση των
αρμοδιοτήτων, και δεύτερον, αλλαγές στις αναπαραστάσεις των ασθενών και
της κοινωνίας, καθώς είναι δύσκολο να δεχθούν τον γιατρό ως τεχνοκράτη,
χωρίς το χάρισμα της προσωπικής ικανότητας.
Τα πρότυπα ιατρικής καρριέρας περιλαμβάνουν τους ελευθεροεπαγγελματίες
και τους γιατρούς με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ. Η άσκηση
του επαγγέλματος από τον ελευθεροεπαγγελματία γιατρό δεν συνιστά
καπιταλιστικό επιχειρείν επειδή απουσιάζει η παραγωγή υπεραξίας και η
επιθετική διαφήμηση. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει, μέσω της ελεύθερης
επιλογής του γιατρού από το κοινό, ένα είδος ελέγχου αλλά και η άσκηση
κριτικής που στοχεύει την πολυϊατρία και την πολυφαρμακία, ως μορφές
εμπορευματοποίησης της υγείας.Από την άλλη μεριά, ο θεσμός του γιατρού με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο Δημόσιο, δεν εμπόδισε την
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εκκόλαψη αθέμιτων μορφών εμπορευματοποίησης –το χρηματισμό- ούτε τον
ιατροκεντρισμό και τη διαπλοκή με εξωεπαγγελματικούς παράγοντες –
πελατειακές σχέσεις με πολιτικά κόμματα που επηρεάζουν την εξέλιξη των
γιατρών.
Οι γιατροί της έρευνάς μας στην πλειοψηφία τους, μεταξύ της φιλελεύθερης
και της κοινωνικής άποψης για τα συστήματα υγείας, επιλέγουν μια συνθετική
προσέγγιση: η υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και συγχρόνως
προσωπική ευθύνη του καθένα. Σε πρακτικό επίπεδο δε, τάσσονται υπέρ ενός
μεικτού συστήματος υγείας , όπου το ιδιωτικό συμπληρώνει το δημόσιο
σύστημα και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να ωφελεί τον ασθενή.
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ
Βασιζόμενοι στις απόψεις των ερωτώμενων, μπορούμε να αποφανθούμε ότι
η οδύνη της ασθένειας και ο θάνατος του άλλου, επηρέασαν φιλοσοφικά αλλά
και επαγγελματικά τους γιατρούς της έρευνας. Φαίνεται ότι οι οι νοσοκομειακοί
γιατροί, ερχόμενοι πιό συχνά σε επαφή με ασθενείς τελικού σταδίου και το
θάνατο, οδηγούνται σε τοποθετήσεις για έναν αξιοπρεπή θάνατο και για το
δικαίωμα του αρρώστου να έχει λόγο για το θάνατό του και όχι για ένα «θάνατο
υπό υποχρεωτική περίθαλψη». Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, για
παράδειγμα στην

αναισθησιολογία, με αντικείμενο την ανακούφιση από

χρόνιους πόνους, ισχύει ένα είδος «μεταβίβασης» του πόνου από τον ασθενή
προς τον γιατρό. Στους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι διαθέτουν τη δυνατότητα ένα
βαρύ περιστατικό να το παραπέμπουν στο νοσοκομείο, παρόμοια βιώματα
τους οδηγούν, περισσότερο, σ’ έναν επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής
τους στάσης και του βιογραφικού τους προσδιορισμού.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Το ιατρικό επάγγελμα συνεχίζει να είναι κυρίαρχο στο χώρο της υγείας; Ποιο
είναι το μέλλον του και το μέλλον της ιατρικής; Οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί στις μέρες μας
την εξουσία του στο χώρο της υγείας. Ωστόσο, για το μέλλον της ιατρικής οι
γνώμες διχάζονται. Όσοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι, βασίζονται: στην
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παράλληλη πορεία ιατρικής και εφαρμοζόμενων συστημάτων υγείας, που στην
πλειοψηφία τους αποδεικνύονται αποτυχεμένα· στην υστέρηση του ρόλου του
γιατρού από τη φετιχοποίηση της ιατρικής τεχνολογία· στον έλεγχο, με το
πρόσχημα της ορθολογικότητας, του οικονομικοπολιτικού παράγοντα επί της
ιατρικής. Αντίθετα, οι αισιόδοξοι στηρίζονται: στη διαχρονική ανάγκη των
κοινωνιών για ιατρικές υπηρεσίες· στη συνεχή βελτίωση των θεραπευτικών
πρακτικών· στις στοχευμένες θεραπείες που θα έχουν λιγότερες παρενέργειες·
στην αλματώδη αύξηση και επικοινώνηση της ιατρικής γνώσης
ΚΡΙΤΙΚΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Με βάση το παραπάνω εμπειρικό υλικό, μπορούμε να πούμε ότι τα
ερευνητικά μας ερωτήματά απαντήθηκαν επαρκώς και μ’ έναν πλούτο
απόψεων. Έχουμε όμως να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: πρώτον, από το
λόγο των γιατρών απουσιάζει κάποια αναφορά σε συνδικαλιστική διεκδίκηση
των επαγγελματικών τους συμφερόντων, που σημαίνει την ύπαρξη ενός
ασθενούς ιατρικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ως αίτια αυτού του γεγονότος θα
υποστηρίζαμε ότι είναι η πολυδιάσπαση του χώρου (ιδιώτες και γιατροί του
Δημοσίου, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ όμορων ειδικοτήτων), η
λειτουργία των ιατρικών συλλόγων, περισσότερο, ως εξισορροπιστών
συμφερόντων και γενικά η μειωμένη αντίληψη διεκδίκησης επαγγελματικών
αιτημάτων με συλλογικούς τρόπους. Δεύτερον,πολλοί γιατροί προτείνουν την
εφαρμογή του ολιστικού μοντέλου της ιατρικής. Θα λέγαμε ότι ο γιατρός
ωριμάζοντας επιστημονικά, εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεται ότι για την ορθή
διάγνωση και θεραπεία πρέπει να σκέφτεται ολιστικά· αναπτύσσεται δηλαδή με
την πάροδο του χρόνου, ένα είδος ιατρικής «φαντασίας», κατά το πρότυπο της
κοινωνιολογικής «φαντασίας», που συνδέει τη βιοψυχολογική με την κοινωνική
διάσταση της υγείας και της ασθένειας, το βιολογικό με το κοινωνικό σώμα,
επηρεάζοντας τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πρακτικές. Μια τρίτη
παρατήρηση αφορά τη σχέση του κράτους με την υγεία: όποτε το κράτος
επιχείρησε τομές στην υγεία -περιπτώσεις νόμων για την ίδρυση του ΕΣΥ,
παλαιότερα, και για την ΠΦΥ στις μέρες μας- αγνόησε την ύπαρξη του ιδιωτικού
τομέα της υγείας, τη στιγμή που αυτός καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της
περίθαλψης του πληθυσμού. Παράλληλα, η προώθηση της γενικής ιατρικής
από το κράτος, στις μέρες μας, δεν υπακούει τόσο σε επιστημονικές
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προδιαγραφές όσο σε οικονομικούς σχεδιασμούς: ο γενικός γιατρός θα
λειτουργεί ως «gatekeeper» των πόρων του συστήματος υγείας, ωστόσο, οι
υγειονομικές ανάγκες των πολιτών δεν είναι αποδεκτό να μπαίνουν σε μια
αγοραία λογική. Ένα επόμενο σημείο που θα θέλαμε να σταθούμε είναι ότι οι
ερωτώμενοι γιατροί της έρευνάς μας ερμηνεύουν την εξουσία του ιατρικού
επαγέλματος επί των άλλων επαγγελμάτων υγείας με βάση τα εσωτερικά
χαρακτηριστικά του. Φαίνεται ότι, παρά την διατύπωση ρηξικέλευθρων
προτάσεων, για παράδειγμα την ενεργοποίηση της συνεργατικής ομάδας των
επαγγελματιών της υγείας, οι γιατροί, στην πράξη, υιοθετούν τις λειτουργικές
απόψεις για την εξουσία του ιατρικού επαγγέλματος στο χώρο της υγείας. Άλλο
πολυσύνθετο, ζήτημα είναι ο τρόπος παραγωγής νέας ιατρικής γνώσης: με
δεδομένο την περιορισμένη υποστήριξη της τελευταίας από το κράτος, τη
χρηματοδότησή της έχει αναλάβει η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή η
φαρμακευτική και η ιατροτεχνολογική βιομηχανία. Εξ αυτού προκύπτει η
αναγκαιότητα συνεργασίας του δημόσιου και ιδωτικού τομέα στον χώρο της
υγείας.
Πέραν των αρχικών ερωτημάτων της έρευνας, στην εξέλιξή της αναδύθηκαν
και νέα τα οποία αφορούν: πρώτον, την πολλαπλότητα των κοινωνικών
σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών δρώντων στο χώρο της υγείας και των
αναπαραστάσεων τους· δεύτερον, την οντολογία και την επιστημολογία της
ιατρικής· τρίτον, ερωτήματα για τη σχέση πολιτικής και του χώρου της υγείας.
Στο σύστημα γιατρού-ασθενή, εκτός της οπτικής του γιατρού, υπάρχει και το
αντίστροφο: η οπτική του ασθενή. Άρα, μπορεί να τεθεί το ερώτημα προς
διερεύνηση, για το πώς οι ασθενείς θεωρούν ότι διαμορφώνεται η σχέση
γιατρού-ασθενή.Ένα πρόσθετο ερώτημα αφορά και το λόγο των ασθενών γιά
τα συστήματα υγείας. Μια άλλη σημαντική επαγγελματική σχέση στο χώρο της
υγείας είναι αυτή μεταξύ γιατρών και νοσηλευτριών/τών. Εν προκειμένω, θα
μπορούσε να ερευνηθεί η νοηματοδότηση της μεταξύ τους εμπιστοσύνη, κατά
τη διάρκεια άσκησης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
Βασικό συστατικό στοιχείο της οντολογίας της ιατρικής επιστήμης είναι ο
τρόπος ορισμού της κανονικότητας (υγεία) και της απόκλισης (ασθένεια). Με
δεδομένο ότι στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση προωθείται ο βιοϊατρικός
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ορισμός των παραπάνω καταστάσεων, τίθεται το ερώτημα αν οι γιατροί,
εξελισσόμενοι, αντιλαμβάνονται διαφορετικά αυτές τις έννοιες. Παράλληλα,
ερευνάται αν αναπτύσσουν βιοηθικούς και ιδεολογικούς προβληματισμούς,
αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών, και τελικά ποια πιστεύουν
ότι είναι η πραγματική συμβολή της ιατρικής στην ποιότητα ζωής.
Μαζί όμως με τα οντολογικά, τίθενται και επιστημολογικά ερωτήματα: Η
ιατρική τεχνολογία θα περιορίσει την ιατρική σκέψη ή θα παραμείνει ένα
εργαλείο στα χέρια του γιατρού; Και ακόμη, οι κλινικές αποφάσεις θα
λαμβάνονται βάσει ακολουθίας λογικών προτάσεων και της τήρησης διεθνών
διαγνωστικών/θεραπευτικών

οδηγιών

ή

εμπειρικά,

μαζί

με

στοιχεία

διϋποκειμενικής διαντίδρασης μεταξύ γιατρού και ασθενούς;
Απο την άλλη μεριά, η πολιτική, με την έννοια της επιλογής δημόσιων
προτεραιοτήτων και της διαχείρησης δημόσιων πόρων, είναι ένας παράγων
που επηρεάζει σημαντικά την ιατρική, ως επιστήμη και ως επάγγελμα. Οι
γιατροί οι οποίοι συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα έθεσαν ζητήματα που
αφορούν τη σχέση ιατρικής και πολιτικής, κυρίως σε ένα διϋποκειμενικό
πλαίσιο. Στην πορεία όμως, και σε ένα δομικό επίπεδο, εγείρονται και άλλα
ζητήματα, όπως: 1) Με ποιους τρόπους επηρέαζει ο νεοφιλελευθερισμός το
ιατρικό επάγγελμα; 2) Οι παρενέργειες της σύγχρονης ιατρικής, δηλαδή η
ιατρογένεση, αναπτύσσονται μόνο με την εμπορευματοποίηση της υγείας ή
αντίθετα, αυτές υπάρχουν και σε συστήματα υγείας που θεωρούνται ότι δεν
εμπορευματοποιούν την υγεία; 3) Πώς σχετίζεται η παγκοσμιοποίηση με την
υγεία και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και ποια είναι η σχέση
μετανάστευσης και υγείας, 4) Με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν οι
υγιεινομικές ανισότητες και 5) γιατί και πώς οι δομές εξουσίας μέσω της ιατρικής
ελέγχουν και κανονικοποιούν το ανθρώπινο σώμα;
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από την έρευνα είναι ότι
σημαντικός αριθμός γιατρών είναι κοινωνικά ευαίσθητοι: στο λόγο τους κατέχει
κυρίαρχη θέση ο κοινωνικός παράγων, καθώς είναι παρών στο «παιχνίδι»
νόσου και υγείας και στην εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών και των συστημάτων
υγείας και πρόνοιας. Αυτό μας παραπέμπει στη σύνδεση της κλινικής ιατρικής
με τις λεγόμενες Επιστήμες Δημόσιας Υγείας (επιδημιολογία, βιοστατιστική,
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κοινωνιολογία και ψυχολογία της υγείας, τα οικονομικά της υγείας κ.λπ.). Η μεν
κλινική ιατρική αναδύθηκε από τον εμπειρισμό των θετικών επιστημών τον 19ο
αιώνα, οι δε Επιστήμες Δημόσια Υγείας προήλθαν από το σώμα των
κοινωνικών επιστημών. Στην περίπτωσή μας, το ουσιώδες είναι ότι η ίδια η
κοινωνία, μέσω του μελετητή της, δηλαδή τις κοινωνικές επιστήμες,
επικαθόρισε πολλές φορές την κλινική ιατρική, επηρέασε την επιστημολογία της
με την εισαγωγή της εμπειρίας στη θεωρία της κλινικής απόφασης και έθεσε ως
κεντρικό κοινωνικό ζήτημα την υγεία και όχι την περίθαλψη. Παράλληλα, οι
κοινωνικές επιστήμες ανέδειξαν τη δομική σχέση βιοϊατρικής και καπιταλισμού,
φέρνοντας στο προσκήνιο την αθρόα είσοδο των γιατρών στον πολιτικό
μηχανισμό, τη συγκρότηση του ιατροβιομηχανικού συμπλέγματος και τη
μετατροπή των αναγκών των χρηστών υγείας σε ζήτηση από τους γιατρούς
(Νικολαΐδης, 2008: 153-168).
Όσον αφορά το εάν η μέθοδος ανταποκρίθηκε στους στόχους της έρευνας,
νομίζουμε ότι αυτό επιτεύχθηκε σ’ έναν ικανοποιητικό βαθμό καθώς έδωσε τη
δυνατότητα σε μάχιμους γιατρούς να μας κοινωνήσουν το βίωμα τους και τους
τρόπους νοηματοδότησης των

κοινωνικών τους διαντιδράσεων στον

επαγγελματικό τους χώρο.
Οι γιατροί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνά μας, μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκαν, εν πολλοίς, στο ότι το ιατρικό επάγγελμα πρέπει να γίνεται
αντιληπτό, ως μέρος του ολικού κοινωνικού φαινομένου της υγείας, με τις
επιμέρους και συσχετιζόμενες συνιστώσες του: την ψυχοσωματική, την
κοινωνική, την πολιτική, την πολιτισμική. Αυτήν την εννοιολόγηση ήθελαν να
προσδώσουν στην ιατρική επιστήμη και πρακτική, ήδη από τον 19ο αιώνα, ο
θεμελιωτής της κοινωνικής ιατρικής Virchof: «η ιατρική είναι μια κοινωνική
επιστήμη», και της Βακτηριολογίας Pasteur: «τα βακτήρια δεν είναι τίποτα-το
πεδίο είναι το άπαν».
Ωστόσο, αναφερόμενοι στη σχέση ιατρικής και κοινωνίας, μπορούμε να
ισχυρισθούμε ότι, μέχρι τώρα, η ιατρική, αφενός, έχει την ικανότητα να
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αφετέρου, το ιατρικό επάγγελμα
με τη συμβολή του στην υγειονομική φροντίδα του πληθυσμού, προωθεί τη
διαδικασία εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Αλλάζει όμως η κοινωνία, άρα και
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το μεταξύ τους συμβόλαιο θα πρέπει να ξαναγραφτεί. Στην περίπτωση της
ελληνικής κοινωνίας, κατά την περίοδο των μνημονιακών υποχρεώσεων, οι
εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές χαρακτηρίζονται από την εγγενή
λογική του περιορισμού του κοινωνικού κράτους και την καταστρατήγηση των
εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό το γεγονός, όχι μόνο περιορίζει την εξουσία και
την αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά οδηγεί στην προλεταριοποίησή
του και στην ιατρική μετανάστευση. Μέσα, λοιπόν, σε αυτά τα περιοριστικά
πλαίσια, το ιατρικό επάγγελμα καλείται να υπερασπίσει τα συντεχνιακά του
συμφέροντα, να πείσει για το αληθές του αφηγήματος που προωθεί για τον
ανθρωπιστικό χαρακτήρα του και, κυρίως, να ανταποκριθεί στις κοινωνικές
ανάγκες.
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Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ε.1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Τίτλος εργασίας: Όψεις και κοινωνικές διαστάσεις άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος

Θεωρητική υπόθεση: Στις σύγχρονες κοινωνίες κάποια επαγγέλματα,
λόγω της αυτονομίας τους και της σημαντικότητας των υπηρεσιών που
προσφέρουν, κατέχουν υψηλή θέση στην κοινωνική ιεραρχία, όπως επίσης και
ιδιαίτερα προνόμια.΄Ενα από αυτά είναι το ιατρικό επάγγελμα. Τις τελευταίες
δεκαετίες, όμως, διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες και δομές, επηρεάζουν ή
αμφισβητούν την ιατρική εξουσία στο χώρο της υγείας, διεκδικώντας ρόλους
και αρμοδιότητες που παραδοσιακά της ανήκαν.Με την εργασία μας
επιθυμούμε να ερευνήσουμε πώς οι γιατροί βιώνουν αυτήν τη νέα κοινωνική
πραγματικότητα στο χώρο τους. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε 1) στούς
τρόπους που οι γιατροί βιώνουν τις μεταβολές εντός του ιατρικού
επαγγέλματος, 2) στους τρόπους με τους οποίους οι γιατροί νοηματοδοτούν τη
δική τους συμπεριφορά,όντας επαγγελματίες υγείας, και τη συμπεριφορά των
άλλων δρώντων, και 3) στις δυνατότητες παρέμβασης στη σύγχρονη
πραγματικότητα του χώρου της υγείας, που οι γιατροί θεωρούν ότι έχουν.

Οδηγός συνέντευξης: ( τα ερωτήματα είναι απλώς ένα πλαίσιο, καθώς με
το διάλογο προκύπτουν νέα ζητήματα).
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
- Γιατί επέλεξες το ιατρικό επάγγελμα;
- Στο Παν/μιο, εκτός από τις γνώσεις, το διδακτικό προσωπικό με τη στάση του
ή το λόγο του, μετέδιδε και ένα πρότυπο επαγγελματικής ιατρικής
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συμπεριφοράς; Αν ναί, αυτό ήρθε σε σύγκρουση με τα δικά σου πρότυπα και
αξίες; Χρειάστηκε να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς και προσαρμογές;
- Θέλεις να μας αναφέρεις μια θετική και μια αρνητική εμπειρία σου
αλληλόδρασης με δασκάλους σου στη διάρκεια των σπουδών σου;
- Για τους δασκάλους σου, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του καλού γιατρού;
- Για σένα , τι αποτελεί κεφάλαιο για έναν γιατρό;
- Πότε ένας γιατρός θεωρείται επαγγελματίας;
-Τι ξεχωρίζει έναν επαγγελματία γιατρό από άλλους επαγγελματίες;
- Συμμερίζεσαι την άποψη ότι, λόγω της τεχνολογίας, η ιατρική από τέχνη έγινε
τεχνοκρατικό επάγγελμα;
-Τι νόημα μπορεί να ανακαλύψει ο γιατρός στη δουλειά του και από ποιους
περιμένει αναγνώριση;
- Η κρίση στην Ελλάδα, επηρεάζει τη διαμόρφωση της επαγγελματικής
ταυτότητας του Έλληνα γιατρού;
- Η ελληνική κοινωνία σέβεται τους γιατρούς;
- Πώς κρίνεις τον τρόπο παρουσίασης των γιατρών από τα ΜΜΕ;
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
- Στην ιατρική εκπαίδευση έχει επικρατήσει το μηχανιστικό μοντέλο (στο
επίκεντρο η ασθένεια, όχι ο ασθενής). Είναι αναγκαίο να πάμε σε ολιστικό
μοντέλο; Είναι εφικτό;
- Η τεχνολογικοποίηση της ιατρικής, πόσο μπορεί να επηρεάσει το ρόλο του
γιατρού;
- Ποια είναι η γνώμη σου για τη γενετικοποίηση της ιατρικής και τη
φαρμακογενετική;
-Έχει αλλάξει η αναλογία χρόνιων και οξέων περιστατικών;
- Οι χρόνιοι άρρωστοι επανέρχονται;
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- Πώς εξηγείς την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ιατρικής;
- Πώς αντιμετωπίζεται από τον γιατρό η ιατρική αβεβαιότητα, στη διάγνωση και
στη θεραπεία ;
- Είναι το ιατρικό λάθος αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής πρακτικής; Πρέπει
να συζητάται δημοσίως;
- Ποιος οφείλει να ελέγχει την ιατρική;
- Πιστεύεις ότι έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των ασθενών;
ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Ποιες μορφές ιατρικού επαγγελματισμού επικρατούν σήμερα (π.χ. του ΕΣΥ,
του ερευνητή, του απλώς βιοποριζομένου, του επιχειρηματία,του ακτιβιστή,
κ.α.);
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
- Σε τι διαφέρει ο ιδιώτης από τον γιατρό του Δημοσίου; Οι παθολογικές από τις
χειρουργικές και τις εργαστηριακές ειδικότητες; (χαρακτηριστικά, πρακτικές,
προσδοκίες)
- Ποια είναι η γνώμη σου για τη διαφαινόμενη προώθηση της γενικής ιατρικής;
- Μπορούν να συνυπάρξουν οι όμορες ειδικότητες;
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
- Μπορεί το κράτος να μεταβάλλει το ρόλο της ιατρικής στην κοινωνία; Στην
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, πώς επηρέασε το κράτος το χώρο της υγείας;
- Ποια είναι η γνώμη σου για το ρόλο των διοικητικών στελεχών (μάνατζερ) στις
δομές της υγείας;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
- Πρέπει να υπάρχει η επιχειρηματικότητα στην υγεία ; Αν ναι, πώς θα έπρεπε
να λειτουργεί;
- Πώς μέχρι τώρα λειτούργησε;
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
- Πότε ένα σύστημα υγείας είναι αποτελεσματικό;
- Ποιο μοντέλο υγείας είναι καλύτερο;
- Θα βοηθούσε η εισαγωγή στοιχείων από την ελεύθερη αγορά,π.χ. ο
ανταγωνισμός, στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων;
- Πώς κρίνεις το υπάρχον σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό;
- Πώς πρέπει να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Τί θα σήμαινε
αυτό για τους ρόλους όλων των επαγγελματιών της υγείας;
ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΗ
- Ποιές μορφές παίρνει στην πράξη η σχέση γιατρού και ασθενή;
- Πώς ορίζεις την εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού-ασθενή;
- Πώς θάπρεπε να συμπεριφέρεται ένας ιδανικός ασθενής προς τον γιατρό;
- Πώς πρέπει να γίνεται η ανακοίνωση δυσάρεστων νέων στον ασθενή από τον
γιατρό;
- Πώς μπορεί ένας γιατρός να αντιμετωπίσει ένα μη συμμορφούμενο ασθενή;
- Πώς ένας πληροφορημένος ασθενής επηρεάζει τη σχέση γιατρού και ασθενή;
- Πώς βιώνει την ασθένεια ο γιατρός και πώς ο ασθενής;
- Είναι εφικτή η προσωποκεντρική ιατρική (η σχεδιαζόμενη βάσει της οπτικής
του προσώπου που βιώνει την ασθένεια);
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- Ποιες οι θετικές και ποιες οι αρνητικές διαστάσεις;
- Πώς μπορούν να θεσπιστούν ρυθμιστικοί μηχανισμοί;
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
- Είναι συμπληρωματικές ή ανταγωνιστικές;
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- Πώς εξηγείται η εξουσία του γιατρού στα άλλα επαγγέλματα υγείας;
-Τι γνώμη έχεις για τη συνεργατική ομάδα υγείας, για ολοκληρωμένες
υπηρεσίες υγείας;
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
- Ποια είναι η γνώμη σου για την ιατρικοποίηση, τον ιατροκεντρισμό των
υπηρεσιών

υγείας,

την

εμπορευματοποίηση

της

υγείας

(γιατροί,

φαρμακοβιομηχανίες, ιατρική τεχνολογία), την ιατρογένεση (πρόκληση βλαβών
από τους γιατρούς, προτροπή γιατρών στους πολίτες να γίνουν παθητικοί
καταναλωτές υπηρεσιών υγείας), την αποεπαγγελματικοπoίηση και την
προλεταριοποίηση των γιατρών;
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΩΜΑ
- Η επαφή σου στα χρόνια που εργάστηκες

σαν γιατρός με τις χρόνιες

παθήσεις, την αναπηρία και το θάνατο, πώς σε επηρέασε σαν επαγγελματία
και σαν προσωπικότητα;
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Το ιατρικό επάγγελμα διατηρεί την εξουσία του στο χώρο της υγείας; Ποιο είναι
το μέλλον της ιατρικής;
(AN ΘΕΛΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΜΑΣ)

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Ε.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Πρώτη συνέντευξη
Όνομα: Ν.Σ., ετών:56, Ειδικότης: Δερματολόγος, ελευθεροεπαγελματίας.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο γραφείο του συμμετέχοντος, στις 25/07/16,
και διήρκησε 58 λεπτά. Η προδιάθεσή του ήταν θετική, ο ίδιος αντιμετώπιζε τη
διαδικασία με πολλή σοβαρότητα, σε κάποια ερωτήματα δε, ζήτησε περαιτέρω
διευκρινίσεις.
Δεύτερη συνέντευξη
Όνομα: Γ.Ρ., ετών: 59, Ειδικότης: Ακτινολόγος ΕΣΥ.
Η συνέντευξη έγινε στο γραφείο του ερευνητή, στις 28/07/2016, και διήρκησε
1 ώρα και 10 λεπτά.Ο συμμετέχων είχε αρκετή διάθεση για συζήτηση, «ήθελε
να τα πεί» και το χαρακτηριστικό του ήταν ότι ο λόγος του ήταν πολιτικός, στη
βάση της μαρξιστικής προσέγγισης. Επίσης διέθετε αρκετό χιούμορ, πράγμα
που έκανε τη συζήτηση πιο άνετη.
Τρίτη συνέντευξη
Όνομα: Λ.Α., ετών:64, Ειδικότης: Πνευμονολόγος ΕΣΥ.
Η συνέντευξη έγινε στην οικία του ερευνητή, στις 02/08/16, και διήρκησε 1ώρα
και 5 λεπτά.Ο συμμετέχων ήταν πολύ ομιλητικός και ξεκάθαρος στις απόψεις
του. Τρείς ημέρες πριν την καθορισμένη συνάντηση είχε ζητήσει τον οδηγό της
συνέντευξης.Το εντυπωσιακό στις απόψεις του είναι ότι ενώ υπήρξε
συνεργάτης του Γεννηματά, κατά την ίδρυση του ΕΣΥ, έχει καταλήξει ότι είναι
απαραίτητος ο συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία.
Τέταρτη συνέντευξη
Όνομα: Β.Α., ετών: 62, Ειδικότης: Μικροβιολόγος ΕΣΥ.
Η συνέντευξη έγινε στην οικία του ερευνητή, στις 05/05/16, και διήρκησε 1
ώρα και 3 λεπτά. Η συμμετέχουσα ήταν πρόθυμη για συζήτηση και απόλυτη
στις απόψεις της.
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Πέμπτη συνέντευξη
Όνομα: Μ.Κ., ετών: 56, Ειδικότης: Ψυχίατρος, ελευθεροεπαγγελματίας.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο γραφείο της συμμετέχουσας στις 09/05/16,
διήρκησε 55 λεπτά. Μας ζήτησε έγκαιρα να μελετήσει τον οδηγό της
συνέντευξης, μας δήλωσε, μάλιστα, ότι κάποιες ερωτήσεις δεν τις κατανόησε.
Ο λόγος της ήταν σε πολλά σημεία ιδιαίτερα κριτικός για πράγματα και
καταστάσεις.Η ειδικότητά της,της επιτρέπει να κρίνει τα πράγματα από μια
ιδιαίτερη σκοπιά.
Έκτη συνέντευξη
Όνομα: Κ.Α., ετών: 26, Ειδικότης: τελειόφοιτος ιατρικής.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο γραφείο μας στις 10/07/2016 και διήρκησε
1 ώρα και 27 λεπτά. Αντιπρόσωπος της νέας γενιάς γιατρών, βλέπει με
αισοδοξία το δικό του μέλλον και το μέλλον της ιατρικής, ετοιμάζεται δε για
μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ.
Έβδομη συνέντευξη
Όνομα: Φ.Λ., ετών: 54, Ειδικότης: οφθαλμίατρος, ελευθεροεπαγγελματίας.
Η συνέντευξη δόθηκε στον επαγγελματικό της χώρο στις 12/07/2016 και
διήρκησε 1 ώρα και 44 λεπτά. Υπήρξε μεγάλη εγγύτητα κατά τη συνομιλία και
η ίδια είχε μια ιδιαίτερη σφαιρική και κριτική αντίληψη των πραγμάτων.
Όγδοη συνέντευξη
Όνομα: Π.Κ., ετών: 55, Ειδικότης: ουρολόγος, ελευθεροεπαγγελματίας.
Η συνένετευξη παραχωρήθηκε στο ιατρείο του στις 10/09/2016 και διήρκησε 1
ώρα και 14 λεπτά. Ο λόγος του διακρίνεται από μια ρεαλιστική προσέγγιση της
κατάστασης στο χώρο της υγείας, χωρίς να έχει χάσει την αισιοδοξία του για το
μέλλον την ιατρικής στην Ελλάδα. Υπήρξε, για πολλά χρόνια, συνδικαλιστής.
Ένατη συνέντευξη
Όνομα: Σ.Π., ετών: 57, ειδικότης: πνευμονολόγος, ελευθεροεπαγγελματίας.
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Η συνέντευξη δόθηκε στο ιατρείο του στις 11/09/2016 και διήρκησε 1 ώρα
και 22 λεπτά. Το ύφος και ο τρόπος της ομιλίας του ήταν συγκρατημένος και
αντιμετώπιζε τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας με κάποιο σκεπτικισμό.
Δέκατη συνέντευξη
Όνομα: Μ.Α., ετών: 27, ειδικευόμενος γενικής ιατρικής.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε σε καφετέρια του Ηρακλείου στις 12/09/2017
και διήρκησε 1 ώρα και δέκα λεπτά. Και αυτός εκπρόσωπος της νέας γενιάς
γιατρών, με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση, βλέπει τις εξελίξεις στην
υγεία να εξελίσονται παράλληλα με την κοινωνία.
Ενδέκατη συνέντευξη
Όνομα: Ε.Β., ετών: 26, ειδικευόμενη ωτορινολαρυγγολόγος.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην οικία της στις 14/09/2016 και διήρκησε 1
ώρα και 25 λεπτά. Ο τρόπος της ομιλίας της ήταν σαφής και έδειχνε με τα
επιχειρήματά της να έχει κατανοήσει, από νωρίς, την ιατρική πραγματικότητα.
Δωδέκατη συνέντευξη
Όνομα: Π.Χ., ετών: 37, παιδίατρος, ελευθεροεπαγγελματίας.
Η συνέντευξη δόθηκε στο ιατρείο της στις 20/09/2016 και διήρκησε 2 ώρες και
4 λεπτά. Ήθελε να μιλήσει για πολλά πράγματα , εξού και η διάρκεια της
συνέντευξης. Στάθηκε, περισσότερο, στα προβλήματα που απασχολούν κάθε
ελευθεροεπαγγελματία γιατρό στην καθημερινότητα.
Δέκατη τρίτη συνέντευξη
Όνομα: Α.Κ., ετών 58, αναισθησιολόγος ΕΣΥ.
Η συνέντευξη δόθηκε σε καφετέρια του Ηρακλείου στις 23/09/2016 και
διήρκησε 1 ώρα και 5 λεπτά. Βαθύς γνώστης της νοσοκομειακής
πραγματικότητας μας εξέθεσε με ειλικρίνεια τις διάφορες «σκληρές» όψεις της,
χωρίς όμως να χάνει της αισιοδοξία του ότι μπορεί να υπάρξει ένας άλλος
τρόπος άσκησης της ιατρικής.
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Δέκατη τέταρτη συνένευξη
Όνομα: Χ.Μ., ετών: 55, καρδιολόγος ΕΣΥ.
Η συνένευξη δόθηκε σε καφετέρια του Ηρακλείου στις 5/10/2016 και διήρκησε
1 ώρα και 42 λεπτά. Αντιμετώπισε με πολλή σοβαρότητα τη συνομιλία μας,
αναφέρθηκε δε χωρίς περιστροφές στα ακανθώδη προβλήματα της
νοσοκομειακής ιατρικής και άσκησε κριτική σε ό,τι στρεβλό διέκρινε στο χώρο
της υγείας.
Δέκατη Πέμπτη συνέντευξη
Όνομα: Π.Π., ετών: 56, ειδικότης: ορθοπαιδικός.
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην οικία του, στις 10/10/2016 και διήρκησε 1
ώρα και 32 λεπτά. Ήταν λακωνικός στον τρόπο ομιλίας του και έδειχνε να
κατανοεί τα προβλήματα του χώρου μ’ ένα ρεαλιστικό τρόπο.
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