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Bevezetés

A gyógyító embernek minden kultúrában mi-
tikus erõt tulajdonítottak. Ilyen erõvel ruházták 
fel a honfoglaló magyarok a táltost, a sámánt, 
máshol a különbözõ szertartások papjait, 
papnõit illették mágikus erõvel. A gyógyítás 
az ókorban, elsõsorban a Közel-Keleten igen 
magas színvonalat ért el, különösen az arab 
medicina fejlettsége volt csodálatos mind 
a sebészet, mind a belgyógyászat terén. A 
keresztény középkor sok szempontból 
visszavetette e fejlõdést, tilos volt a boncolás 
– minden orvosi kutatás, fejlõdés meghatáro-
zó motorja. Ugyancsak visszaesett a személyi 
higiénia színvonala is, példaképpen említem 
a fürdõkultusz eltûnését, melyet majd csak az 
iszlám európai térhódítása hoz vissza átmene-
tileg hazánkba is.

A betegek kezelését részint a borbélyok 
közül kiemelkedõ seborvosok, részint a kül-
országi egyetemeken tanult „medikusok” 
végzik. Az újkor hajnalán már hazánkban is 
mûködnek a német, olasz, francia, németal-
földi egyetemeken doktorált orvosok. Külö-
nösen Erdélyben és Nyugat-Magyarországon 
telepednek le ilyen szakemberek. A XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
század elsõ feléig élesen elválik egymástól 
a sebészet és a belgyógyászat. Az elõbbit 
sokáig lenézték a magas szakmai körökben, 
tevékenységüket „mesterségnek” tartották, 
nem tekintették õket orvosoknak (Birtalan, 
1995). Az anatómiai, élettani, kórélettani és 
gyógyszertani ismeretek rohamos fejlõdése a 
XIX. században elmosta ezt a különbséget, s 
a sebészi szakmák az egyetemi képzés teljes 
jogú tantárgyaivá váltak, bár a régmúlt szel-
leme sokáig kísértett, hiszen hazánk egyik 
legnevesebb belgyógyászprofesszora a XX. 
század elején egy elõadása során jelentette 
ki nagyszámú orvostanhallgató elõtt: „Ha a 
konzíliumra hívott sebész nem ad pontos vé-
leményt a beteg állapotáról, hívjatok orvost”, 
azaz belgyógyászt…

Az orvosbeteg kapcsolat alakulása

Az orvos-beteg kapcsolatot egészen a leg-
utóbbi idõkig egyfajta patriarchális viszony 
jellemezte. Ez a magatartás a múlt évezredes 
hagyományaiból táplálkozott. Az orvos a 
társadalom kiemelt posztján helyezkedett 
el, mindig körüllengte valami titokzatosság, 
hiszen többet tudott, mint az egyszerû ha-
landó, nevezetesen a beteg. A ráruházott, 
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természetfölöttinek tartott tudás a „céh” és 
az õ saját tulajdona volt, amelybõl annyit 
adott át a betegnek, amennyit szükségesnek 
tartott. Fentiekbõl következett, hogy az orvos-
nak nem állt érdekében tudását megosztani, 
legkevésbé a beteggel, hiszen akkor csökken 
az õ mitikus ereje. A XIX. század második 
felétõl persze ez a mitikus varázs már meg-
szûnõben volt, de az orvos személye még 
sokáig csodálat tárgyát képezte. A társada-
lomban betöltött kiemelt szerepe továbbra is 
tiszteletet és megbecsülést nyújtott számára. 
Alapvetõ változást a következõ tényezõk 
jelentettek:

1. Az orvostudomány rohamos fejlõdése, 
mely a rengeteg új diagnosztikus és terápiás 
eszköz megjelenésével forradalmasította a 
klinikai medicinát. Különösen a XX. század 
második felére érvényes az a megállapítás, 
hogy a gyógyítás mindinkább elvesztette 
személyes jellegét, a számos új készülék, 
modern gyógyeljárás személytelenítette az 
orvos-beteg kapcsolatot. Háttérbe szorult az 
orvos személyes varázsa, mindinkább az új 
diagnosztikus eszközök nyújtotta „leletekre” 
támaszkodott, egyfajta diszpécser szerepre 
korlátozódott a tevékenysége. Különösen 
érvényes volt ez a körzeti (házi) orvos sze-
repkörére (üdítõ kivétel az olyan gyakorló 
általános orvosok tevékenysége, akik a mo-
dern világban is elláttak a szülésvezetéstõl 
a féregnyúlvány eltávolításáig hihetetlenül 
sokirányú igazi orvosi, gyógyító tevékeny-
séget. Ilyen például napjainkban az Észak-
Ausztráliában évtizedek óta sikeresen mû-
ködõ repülõorvosi szolgálat (flying doctor 
service). A mi háziorvosaink alighanem 
bajban lennének, ha ilyen feladatokkal szem-
besülnének.

2. Az orvostudomány éppen a rohamos 
fejlõdés következtében óhatatlanul diver-
gálódott, a belgyógyászat is számos kisebb 
résztudományra szakadt. Ezek a tendenciák 
az orvos-beteg kapcsolat további „elsze-
mélytelenedésével” jártak.

3. További negatív tendencia a betegek 
növekvõ száma a rendeléseken. Így az orvo-
sok túlterheltsége fokozódott, az egy betegre 
esõ idõ rövid, nincs lehetõség, hogy a beteg 
panaszaival mélységben lehessen foglalkoz-
ni. Még kevésbé van idõ arra, hogy a beteg 
panaszai mögött rejlõ esetleges szocio-pszi-
chés problémákkal is foglalkozni lehessen.

Ezek minden modern társadalomra jel-
lemzõ tényezõk, ám Európában eltérõen ala-
kult a beteg-orvos kapcsolat a kapitalizmus 
és az ún. szocializmus keretei között.

A. A kapitalizmus keretei között az 
orvos (és a szakszemélyzet) társadalmi, de 
elsõsorban anyagi megbecsülése jelentõsen 
növekedett, sokszorosan meghaladva a 
szocializmusét. Ez azt eredményezte, hogy 
a nyugat-európai társadalmakban az orvos 
továbbra is kivételezett helyzetet foglalt el, 
bár az már nem a mitikus múltra, az orvos 
némileg titokzatos, a társadalom felett álló 
szerepére, hanem a nagyon is valóságos 
jelen anyagi jólétre támaszkodott. Ami a de
perszonalizációt illeti, az ott még nagyobb 
volt, mint nálunk. A fejlettebb, drágább or-
voslás miatt az orvos még kevesebb idõt for-
dított magára a betegre. A szakorvosokhoz 
való bejutást hosszas adminisztratív procesz-
szus elõzte meg. Gyakran hónapokat is várni 
kellett egy-egy szakorvosi konzultációra, 
elõre tervezhetõ mûtétre. A szakorvos aztán 
szigorúan csak a konzultációs kérdésre adott 
választ, a beteghez gyakran egy szót sem 
szólt. Kivételes bánásmódot csak tetemes 
anyagiplusz ráfordítás árán lehetett elérni. A 
tõkés társadalmakban, elsõsorban Nyugat-
Európában inkább az Angliából származó 
demokratikusabb viszony volt a domináns. 
Itt az orvos már a II. világháború elõtti 
idõkben is kevésbé állott a beteg „fölött”. Itt 
inkább a már jellemzett tényezõk vezettek a 
személytelenebb kapcsolat kialakulásához.

B. Az ún. szocializmus keretei között az 
orvostudomány mûszerezettsége az anyagi 
források hiánya miatt jóval lassabban haladt 
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elõre. A betegek nehezebben juthattak kor-
szerû diagnosztikus eljárásokhoz. A terápiás 
lehetõségek is limitáltak voltak, igaz, hogy 
alapszinten mindenki hozzájutott egyfajta 

„terápiás minimumhoz”. A túlterheltség itt 
is nagy volt, így a betegekre fordítható idõ 
rövid. Különös pikantériája a szocialista be-
tegellátás mindennapjainak, hogy a beteg-or-
vos találkozók száma egy fõre vetítve nálunk 
volt a leggyakoribb a térségben. Ennek hátte-
rében az (is) állott, hogy a rendelõintézetek 
várakozó folyosói egyfajta társadalmi érint-
kezési „agorát” is jelentettek, különösen az 
idõsebb, gyakran magányos betegeknek. Az 
orvosok (és az egészségügyi team) financiális 
megbecsülése a Nyugathoz képest hihetetlenül 
alacsony volt, a Rákosi Mátyás nevével fém-
jelzett politikai rendszer tudatosan devalválta 
az orvos társadalmi presztízsét is, ez abban 
is megmutatkozott, hogy néhány évre (1954-
56 között) szovjet minta alapján a doktori 
címet is megvonta a frissen végzettektõl. Ez a 
helyzet kedvezett a paraszolvencia rohamos 
elterjedésének, ami tovább demoralizálta a 
beteg-orvos kapcsolatot.

Mindkét eltérõ berendezkedésû társada-
lomban elégtelen tartalmúnak mutatkozott 
a beteg-orvos kapcsolat, de ez, mint láttuk, 
eltérõ okokra volt visszavezethetõ. 

A magyar társadalomban ezt a be-
teg–orvos kapcsolatot ugyanakkor még az 
Osztrák-Magyar Monarchiából származott, 
részben poroszos eredetû, patriarchális 
viszony is színezte. Erre a magatartásra az 
volt a jellemzõ, hogy a beteget semmirõl 
sem világosították fel, ha valamit kérdezett, 
azt rendszerint azzal utasították el, hogy „ez 
nem önre tartozik, ez a mi dolgunk”. (Ennek 
a kapcsolatnak „mellékterméke” volt a hazai 
orvosok között kialakult sajátos „csendõrper-
tu” viszony. Lényege, hogy az idõsebb, ma-
gasabb pozícióban lévõ orvosvezetõ tegezte 
a fiatal beosztottat, míg utóbbi persze nem 
tegezhette vissza a fõnököt. Ez a viszony is 
átalakulóban van.) 

Radikális változás
az orvosbeteg kapcsolatban

Az 1970-es évek kezdetén elsõsorban Nyu-
gat-Európában, forradalmi változás állott be 
a hagyományos orvos-beteg kapcsolatban. 
Kiderült, hogy bizonyos krónikus betegsé-
gekben tartós jó eredményt csak akkor 
lehetett elérni, ha a beteget rendszeresen 
felvilágosították saját állapotáról, ezzel a 
beteget mintegy partnerré téve a gyógyítás, 
gondozás folyamatában. Ezzel egy idõben 
a felelõsséget is részben a betegre hárították. 
E kapcsolat lényege, hogy a beteg a gyógyí-
tásban egyenlõ jogú társ lesz, megszûnt az 
orvos „szupremáciája”. 

Ezt a partneri kapcsolatot nem véletlenül 
elõször nyugat-európai szakemberek vezették 
be, hiszen ott régebben sem volt jellemzõ 
a patriarchális beteg-orvos viszony (Lacroix 

– Assal,1 2003).
Ezt a kapcsolatot elsõsorban olyan 

idült betegségek gondozásában vezették 
be, melyek a beteget sokáig, nemegyszer 
élete végéig elkísérik. A heveny kórképek 
kialakulása általában nem hagy idõt hosszas 
felvilágosító munkára, a gyakori azonnali be-
avatkozás a legfontosabb felvilágosításokra 
kell hogy szorítkozzék.

A cukorbetegség mint ideális modell
az új típusú kapcsolat kialakításához

Számos idült betegség létezik, de talán a 
leginkább modell jellegû a cukorbetegség, an-
nak minden fajtája. Ez a betegség a betegek 

 1 A francia-svájci Jean-Philippe Assal professzor volt 
az elsõ, aki a cukorbetegek „edukációját” szerte 
Európában bevezette és propagálta, ennek nyomán 
alakultak ki mindenütt a diabéteszoktató csoportok, így 
Európában a DESG (Diabetes Education Study Group), 
mely az Európai Diabétesz Társaság egyik szekciójaként 
mûködik nagy sikerrel. A Magyar Diabetes Társaság 
is régóta tagja ennek a szövetségnek, nálunk is 
jelentõs erõfeszítés folyik a betegek teljes körû felvilá-
gosításáért. A cukorbetegek oktatásának nemzetközi 
sikere teremtette meg az alapot egyéb idült betegsé-
gek hasonló jellegû edukációjához.
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haláláig tart, meggyógyítani nem tudjuk, de 
kitûnõ anyagcsereállapotot lehet teremteni, 
elsõsorban a beteg aktív bevonásával. Szá-
mos bizonyíték van arra nézve, hogy a legkor-
szerûbb inzulinféleségek, diagnosztikus és 
terápiás eszközök sem tudnak ideális anyag-
csere állapotot biztosítani, ha a betegek nem 
ismerik saját betegségüket tövirõl hegyire, ha 
rendszeres vércukor-önellenõrzéssel nem 
segítik elõ a gyógyítás folyamatát. Nem ritka, 
hogy a jól képzett beteg egy-egy problémáját 
idõnként akár telefonon is megbeszéli orvo-
sával. További jelentõs lépés megfelelõen 
képzett szakápolók bevonása a rendszerbe. 

A diabéteszgondozás területén hazánk 
élen jár, hiszen tizenegy éve folyik nálunk egy 
éven át tartó posztgraduális szakápoló-kép-
zés. Az így kiképzett szakemberek nagyon 
nagy segítséget nyújtanak a mindennapi 
betegellátásban. Kitöltik azt az ûrt, ami az 
orvos esetleges túlterheltsége miatt idõn-
ként elõadódik. Tapasztalatok szerint a 
betegek nagyon szívesen fogadják ezt a 
segítséget, ami a beteg-orvos viszony további 
partner jellegét erõsíti. Ezek a szakemberek a 
gyógyítás számos területén (kórházi osztály, 
szakambulanciák, alapellátás, idõsotthonok) 
megtalálhatók. Segítenek a diagnosztikus és 
terápiás eljárások kivitelezésében és a terápia 
során alkalmazott eszközök (vércukor-
ellenõrzõ készülékek, inzulinadagoló tollak, 
inzulinpumpa) használatának oktatásában, 
de tanácsokkal látják el a betegeket, és segí-
tik õket diétájuk betartásában. A cél, hogy a 
betegek teljes képet kapjanak betegségükrõl, 
a szövõdmények elkerülésének módjairól, 
hogy képesek legyenek esetleges heveny 
anyagcserekisiklásaikat akár önmaguk is 
rendezni. (Halmos – Jermendy, 2002).

A partneri viszony megteremtésének több 
eszköze létezik. Leghatékonyabb kétségkívül 
az egyéni foglalkozás, melyet a kórisme fel-
állításának idõpontjában célszerû biztosítani. 
A diagnózis közlése, elsõsorban gyermekek 
esetében, (a szülõknek is!) lelki traumát jelent, 

azonnal felmerül, vajon ki a hibás, hol rontot-
tak el valamit, kialakulhat az önvádaskodás 
kedvezõtlen folyamata. Ezért itt nemritkán 
pszichológus bevonására is szükség lehet. Itt 
is nagyon hasznos, ha a beteg gyermeket 
magát is minél hamarább felvilágosítjuk a 
szükséges teendõkrõl, hosz-szasan foglalko-
zunk vele (is). Tapasztalatok alapján már 
nagyon kis gyermekek is gyorsan megtanul-
ják a szükséges eszközök alkalmazását, s 
meglepõen jól alkalmazkodnak a szituáció-
hoz. Késõbb a serdülõkor általános „lázadó” 
korszak, minden szabály elvetése, önpusztító 
magatartás jelent súlyos nehézséget a betegek 
életvezetésében, gondozásában.

Egy másik lehetõség a kiscsoportos fog-
lalkozás. Itt néhány beteget elõre kidolgozott 

„tanterv” szerint folyamatosan felvilágosítanak 
a követendõ életformáról, a rendszeres moz-
gás szükségességérõl, a helyes táplálkozásról 
(gyakran együtt készítenek el bizonyos étele-
ket dietetikus irányításával), megbeszélik az 
inzulinadagoló eszközök helyes használatát, 
kioktatják õket bizonyos heveny és idült 
szövõdmények elkerülésének módozatairól 
stb. Ezt az „oktatási” formát idõrõl idõre 
meg kell ismételni, hiszen a betegek is 
felejtenek, továbbá új ismeretek frissítik a 

„tananyagot”.
Az oktatás folyamatába illeszkednek a 

„klubdélutánok”. Ezek általában nagyon 
népszerûek. Rendszerint egy-két orvosi 
elõadás, dietetikai ismertetés hangzik el, 
majd számos kérdésre kaphatnak feleletet a 
betegek. Itt lehetõség nyílik vérnyomás méré-
sére, vércukor-, esetleg szérumkoleszterin 
meghatározásra. Gyakran alkalom nyílik 
olyan élelmiszerek vásárlására, melyeket a 
cukorbetegek biztonsággal fogyaszthatnak, 
nem utolsósorban a betegek egymás között 
kicserélik tapasztalataikat is. Magunk harminc 
éve tartunk ilyen klubfoglalkozásokat, nem 
csökkenõ érdeklõdés mellett. Ez a viszony 
már messze van a régi patriarchális kapcso-
lattól, s számos nemzetközi tapasztalat bizo-
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nyítja, hogy az ilyen jellegû gondozásban 
részesülõ betegek életkilátása, életminõsége 
szignifikánsan jobb, mint azoké, akik nem 
részesülnek ilyen ellátásban.

Egyéb idült betegségekben alkalmazható 
partneri kapcsolat

Persze nem kizárólag a cukorbetegségben 
fontos a partneri viszony kialakítása, hiszen 
számos egyéb idült betegség létezik. Elég, 
ha csak a krónikus tüdõbetegségekre gon-
dolunk, vagy például olyan kórképekre, mint a 
tartós bélstómával (bõr felé kivezetõ nyílással), 
vagy gégekanüllel rendelkezõ betegekre. 
Ilyen betegek szoros kapcsolatokat építenek 
ki egymással (például „stómaklubok”), ahol 
szociális, lelki, szomatikus és technikai prob-
lémákkal egyaránt foglalkoznak, kicserélik 
egymással tapasztalataikat, rendszeresen 
összejönnek egy-egy tapasztalt szakember 
irányításával.

Másik terület a hazánkban is leggyakoribb 
betegség, a magas vérnyomás. Nemzetközi 
és hazai tapasztalatok egyaránt arra utalnak, 
hogy még mindig nem ideális az ilyen be-
tegek ellátása, bár az utóbbi idõben nagy erõ-
feszítések történtek a jobb ellátás érdekében. 
Itt is érvényes az az elv, hogy minél jobban 
ismerik a betegek saját betegségüket, annak 
veszélyeit, annál inkább lesznek egyenlõ 
társak a gondozásban. Ismeretes, hogy élet-
veszélyes szövõdmények kialakulásához 
(stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség, ve-
seelégtelenség) éppen a nem megfelelõen 
kezelt hipertónia vezethet. Ezért létfontos-
ságú e nagyszámú beteg megfelelõ szintû 
ellátása, gondozása. Mindezen kórképekben 
is szervezõdõben van a szakápolói kar, akik 
e részterületek kiváló ismerõi, s akiknek hat-
hatós segítsége nélkül ezek a betegek szín-
vonalas ellátása lehetetlen lenne. Átalakuló-
ban van tehát az a szemlélet, amely a beteget 
mintegy a gyógyítás tárgyaként tekintette.

A társadalom jobb egészségi állapotának el-
érésben és fenntartásában elengedhetetlen az 

egészségügyi (adott betegségre vonatkozó!) 
ismeretek elsajátítása. Itt nyilván nem arról 
van szó, hogy mindenkit „orvossá” kívá-
nunk tenni. De bizonyos magas színvonalú 
ismeretek okvetlenül szükségesek a lakosság 
jelentõs százalékában jelen lévõ idült betegsé-
gek korszerû, eredményes megelõzéséhez, 
gondozásához, a jobb életminõség fenntar-
tásához. A partneri viszony általánossá válása 
az eddigi tapasztalatok szerint meghatározó 
tényezõ a magasabb szintû ellátásban. 

Akadályok a partneri kapcsolatok széleskörû 
elterjedésében

Sajnos jelenleg még számos akadály tornyo-
sul ez elé a tendencia elé.

1. Még nagy az ellenállás bizonyos orvosi 
körökben. Sokan féltik az ún. orvosi presz-
tízsüket: mi lesz, ha a beteg annyi mindent 
maga is elsajátít, majd esetleg vitába száll 
velem is, feleslegessé tesz engem, stb. Ez 
a tendencia persze a régi, sokévtizedes be-
idegzõdés eredménye. Az orvosok egy része 
úgy véli, az új jellegû kapcsolat lerombolja 
a régi, „mitikus felsõbbrendûséget”, titok-
zatosságot, amibõl persze a XXI. századra 
amúgy sem sok maradt már. A mai magyar 
orvos alacsony társadalmi megbecsülésének 
véleményem szerint csak jót tenne egy nyitott, 
demokratikus partneri viszony kialakítása 
orvos-beteg között. 

Sok orvos nem nézi jó szemmel, ha a mun-
katársa túl sokat tud, mert ezzel is a maga szup-
remáciáját érzi veszélyeztetettnek. Mindezek 
a negatív tendenciák egyes szakorvosi ellátó 
hálózatokra és egyes háziorvosi szolgálatok-
ra érvényesek, bár hál’ istennek egyre több 
jó példával is rendelkezünk már.

2. A média gyakran ellenérdekeltnek 
tûnik ebben a folyamatban. Nemritkán ún. 
alternatív eljárásokat népszerûsítenek, bár 
ezek jelentõs része nem állja ki a tudomá-
nyos kritikát, de éppen „érdekes” hírértékük 
miatt sokkal gyakrabban kerülnek címol-
dalra. Ezzel rontják a betegek korszerû, 
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tudományosan megalapozott felvilágosítását. 
(Sajnos önkritikusan el kell ismerni, hogy a 
betegek egy része azért fordul paramedici-
nális szolgáltatáshoz, mert nincs megelé-
gedve orvosával, elsõsorban azért, mert 
nem fordít rá kellõ idõt, nem hallgatja meg 
részletesen elõadott panaszait. Itt is sokat 
segíthet a partneri viszony kialakítása!)

3. Felelõs maga a társadalom, amely min-
den szólam ellenére még mindig kevés idõt, 
energiát (és pénzt) áldoz a helyes felvilágosí-
tásra. Az egészségügyi kormányzat még 
mindig nem kellõen támogat jelentõs súlyú 
diagnosztikus, terápiás eljárásokat, nem 
is szólva a prevenció sajnos még mindig 
mostoha szerepérõl hazánkban. (Elegendõ, 
ha arra gondolunk, hogy kifejezetten a meg-
elõzés céljaira még nem törzskönyveztek 
egyetlen gyógyszert sem!)

4. Néha úgy tûnik, a döntéshozó szervek 
maguk sem érzik vagy értik a szakápolók 
szerepének döntõ fontosságát a partneri 
viszony kialakításában. Így fordulhatott elõ, 
hogy számos alapvetõen fontos képzést 
kiemeltek a szakképzési rendszerbõl. Több-
éves intenzív meggyõzõ munka után talán 
most megváltozik ez a véleményük…

Lehetséges, hogy további meggyõzõ erejû 
populációs szintû vizsgálat eredményére lesz 
még szükség, hogy hazánkban (is) széles 
körben elfogadott legyen ez a kapcsolat a 
betegek érdekében.

A beteget egyenlõ jogú partnernek tekintõ 
gyakorlat nem véletlenül nem alakult ki ná-
lunk korábban. A mi társadalmunk egészen 
a rendszerváltásig nélkülözte a demokratikus 
berendezkedés meghatározó elemeit. Ezért 
az antidemokratikus miliõ az élet egyetlen 
területén sem engedett érvényre juttatni de-
mokratikus eszközöket. A politikai struktúra 
volt tehát a legfõbb gátja, hogy a betegek 
partnerré váljanak. Diktatúrák általában nem 
szeretik, ha az „alattvaló”, akár betegrõl van is 
szó, valamibõl túl sokat tud, legyen ez akár a 
saját betegsége. Tegye csak azt, amit számára 

utasítanak…
Bár a cukorbetegek oktatása, edukációja 

elsõként a krónikus betegségek között, már 
az 1970-es években megindult hazánkban is, 
a betegek széleskörû bevonása a gyógyítás 
folyamatába csak a rendszerváltást követõen 
válhatott teljessé. Persze ez a folyamat nem 
megy egyik napról a másikra. Évszázados 
ellenállást kell legyõzni, mind a betegek, 
mind a szakszemélyzet részérõl. 

Konklúzió

Úgy gondolom, egy nyitott, demokratikus 
társadalomban csakis az egyenlõ jogokon és 
kötelezettségeken alapuló partneri viszony 
lehet az orvos (szakszemélyzet)-beteg közötti 
kapcsolat alapja. Ez a tendencia Nyugat-Eu-
rópából már évtizedekkel ezelõtt megindult 
és sikeresnek bizonyult. Hazánkban már 
az 1970-es években – elsõsorban a cukorbe-
tegek gondozásában – megkezdték a bete-
gek tervszerû oktatását. Számos irodalmi 
adat, de saját tapasztalataink is bizonyítják, 
hogy a betegek aktív bevonása saját beteg-
ségük sikeres kezelésébe legalábbis egyen-
rangú a legkorszerûbb gyógyszerekkel, 
inzulinkészítmények hatásosságával.

Késõbb más idült betegségek gondozá-
sában is sikerrel alkalmazták e partneri 
viszony elterjesztését. Kétségtelen, hogy a 
sok évtizedes patriarchális kapcsolat még 
mindig mélyen gyökerezik mind a gyógyítók, 
mind a gyógyítandók tudatában. Ebben a 
paradigmaváltásban az egyes tudományos 
egyesületek mellett nagy segítséget jelent-
het a média, az egyes betegegyesületek, az 
egész társadalom. Annak a záloga, hogy ez 
a kapcsolat általánossá váljon, lehetõleg vala-
mennyi idült betegségben, nem más, mint 
maga a demokratikus berendezkedés és an-
nak a társadalom minden rétegében történõ 
meggyökerezése. Az állampolgári öntudat 
ki kell hogy terjedjen a beteg széleskörû 
jogaira, ideértve azt a jogot is, hogy jogában 
áll mindent tudni a saját állapotáról. Minden 
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információ, amely az õ állapotára vonatkozik, 
a sajátja. Ezzel összhangban nem szabad 
eltitkolni elõle semmilyen leletet és orvosi vé-
leményt. Ugyanakkor a beteg (és potenciális 
beteg!) kötelessége, hogy megtegyen mindent 
állapota jobbá tételére, tartsa be az orvosi 
tanácsokat, vagyis viselkedjék mindenben 
egyenlõ jogú partnerhez méltóan.

Sajnos nem titkolhatjuk el, itt is sok még a 
tennivaló, a betegek jelentõs része még nem 
érzi magáénak az ezzel kapcsolatos köteles-
ségeket. Példaképpen említem a hazánkban 
(is) nagyon gyakori elhízást (Halmos, 1999),2 
vagy az ehhez kapcsolódó „metabolikus 
szindrómát” (Halmos et al., 2005), mely 
tünetegyüttes sajátos ötvözete a hasi loka-
lizációjú elhízásnak, magas vérnyomásnak, 
zsír- és cukoranyagcserezavarnak, és amely 
állapot halmozott kockázati tényezõt jelent 
szívinfarktus, stroke irányába. Ez az állapot 
becslések szerint hazánkban is 25-30 %-os 
gyakorisággal van jelen a felnõtt lakosság 
körében. Ennek a szindrómának korai felisme-
résében, ellátásában is döntõ szerepe (lehet?) 

van a jó partneri viszonynak. 
Minden erõfeszítés ellenére ezen a téren még 
nem értünk el átütõ sikert (Suba et al., 20013). 
Pedig a túlsúly, az elhízás számos életet 
veszélyeztetõ kórkép elõidézõje (pl. cukor-
baj, fatális szív- és érrendszeri katasztrófák 
stb.). De említhetném a dohányzást, tekin-
tettel arra, hogy a magyar lakosságnak ma 
is kb. 30 %-a dohányzik, köztük elsõsorban 
a fiatalok, az évtizedes dohányzásellenes 
kampányok ellenére is. Látható, hogy a két-
oldali partneri viszony kialakítása, széleskörû 
elterjesztése elõtt még sok akadály áll. De 
az nem kétséges, hogy a magyar lakosság 
egészségi állapotának jelentõs jobbításában e 
partneri viszonynak már most meghatározó 
pozitív szerepe van, és a jövõben ez a szerep 
még jelentõsebb lesz. 
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