'Υγεία-άρρώστια
Διαταραχή—σύμπτωμα—βλάβη
Κάθε λόγος μέ άντικείμενο την ιατρική άρθρώνεται γύρω από αυτό τό πλέγμα ορών· ό
καθένας τους καθορίζει τους άλλους, καί αυτό πάντα στό έσωτερίκό δομών (π.χ.
Νοσοκομείο, Νοοολογία) ή πρακτικών (π.χ. κάθε θεραπευτική χειρονομία). Οί
σχέσεις τους μέ τόν καιρό μετατοπίζονται καί τά λογικά σχήματα, στό έσωτερίκό τών
όποιων άποκτούν σημασία, άλλάζουν. Γιά παράδειγμα, μιά τέτοια διαδικασία μετατο
πίσεων (πού ή κατανόησή της γίνεται δυνατή χάρη στή δουλειά του Foucault')
μπορούμε νά παρατηρήσουμε στό χρονικό διάστημα μιάς 50ετίας, πρίν καί μετά τή
Γαλλική Επανάσταση: μιά ιατρική τών άσθενειών παραχωρεί τή θέση της σέ μιά
Ιατρική τής παθολογικής ζωής· ή ιατρική, βασισμένη στήν αυτονομία ζωής καί
ύπαρξης τών άσθενειών, έκφράσεων τού κακού καί ταξινομημένων σέ ποικιλίες καί
είδη κατά τά βοτανολογικά πρότυπα, μετασχηματίζεται έτσι ώστε νά έπιτρέπει τή
διατύπωση θετικών φράσεων μέ άντικείμενο τό άνθρώπινο σώμα καί τήν παθολογία
του. Πρόκειται γιά τήν πιό σημαντική έπιστημολογική μετατόπιση στήν Ιστορία τής
ιατρικής· σ’ αύτήν άνιχνεύσνται οί καταβολές τής σύγχρονης ιατρικής έμπειρίας καί
έκεϊ πιθανότατα έντοπίζεται τό τέλος τής προ-επιστημσνικής καί ή άρχή τής έπιστημονικής περιόδου τής ιατρικής.
Ίσ ω ς δέν άποδειχθοΰν λιγότερο σημαδιακά γιά τήν ιατρική κι αύτά τά τελευταία
χρόνια: στίς Η.Π.Α. καταλαμβάνονται νοσοκομεία καί υπάγονται σέ κοινοτικό
έλεγχο· στή Γαλλία έμφανίζσνται περιοδικά σάν τό Tankonalasanté12 μέ φιλοδοξίες ίδιες
μέ έκείνες τών ριζοσπαστικών κοινωνικών.όμάδων (π.χ. Survivre)34·στή Μ. Βρετανία ή
δουλειά τού Balint κλονίζει τήν παραδοσιακή άντίληψη γιά τή σχέση διαταραχής- συμπτώματος, γλώσσας—σώματος*, κι ή δουλειά τών Σάς καί Laing τή σχέση
κανονικού—παθολογικού.56·ΛΈ τσ ι, άπό τήν παραδοσιακή άριστερή κριτική άπέναντι
στήν παροχή ιατρικής περίθαλψης (πού έβλεπε τήν υγεία σάν τό έσχατο άγαθό τού
έργάτη πού διακυβευόταν στό έσωτερίκό τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής) καί
τίς έναλλακτικές προτάσεις γιά κοινωνική πολιτική πού συνόδευαν τά έκλογικά
προγράμματα τών άριστερών κομμάτων, φτάνουμε σέ μιά συνολική άμφισβήτηση τής
έμβέλειας τής Ιατρικής, τών έχέγγυων τού θεωρητικού της εοηηκ, τής
ουδετερότητας τής γλώσσας της (άμφισβήτηση ποικίλων άποχρώσεων βεβαίως: άπό
τόν Ίλ ιτς7 ώς τόν Τζάρβις8).
Ό λ α αύτά συνιατούν μιά διπλή κίνηση: άντικειμένου (ιατρική)—θεωρητικού
όπλισμού (λόγος μέ άντικείμενο τήν ιατρική). Κίνηση πού δέν είναι καί πολύ
πρόσφατη, άλλά πού μόνο οί άπόηχοί της φτάνουν ώς τή χώρα μας. Μέ τό άφιέρωμα
αυτού τού τεύχους (καί τήν υπόσχεση τών άρθρων πού θά άκολουθήσουν) τό
περιοδικό φιλοδοξεί νά συμβάλει, έστω καί καθυστερημένα, στήν κάλυψη αυτού τού
κενού. Πρόκειται γιά προσεγγίσεις (ποικίλης κατεύθυνσης καί μεθοδολογίας) πάνω
στήν περίθαλψη καί τήν ιατρική, γιά όναπτύξεις όχι άναγκαστικά τό ίδιο πλήρεις ή
ώριμες: στά δύο πρώτα άρθρα έπιχειρείται ή καταγραφή τής άντιφατικότητας καί τών
χασμάτων τής κοινωνικής πρόνοιας στήν Ελλάδα- στό πρώτο ή κατανόησή τους
άναζητεϊται κυρίως στή γενεαλογία της. Στά δύο έπόμενα άρθρα έκτιμάται ή κρατική
φροντίδα γιά τήν υγεία τού έργαζόμενου· στό πρώτο, μέ βάση τή μελέτη τής σχετικής
νομοθεσίας- στό δεύτερο, μέ άφορμή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: τά έργοστάσια
τής Πεσινέ. Στό έπόμενο άρθρο ή παροχή ιατρικής περίθαλψης έξετάζεται σάν
έμπόρευμα, σέ μιά προσπάθεια νά έξαντληθεί ή περιγραφή της μέ όρους κλασικής
μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Στό τελευταίο άρθρο άνιχνεύεται ή συμβολή ένός
τομέα τής ιατρικής (ψυχοφαρμακολογία) στόν καθορισμό τής ταυτότητας μιας ύποκουλτούρας (τής κατανάλωσης κάνναβης).
Τό θέμα βέβαια παραμένει άνοικτό. Ή αναζήτηση τέτοιων μετατοπίσεων καί ή
άνάδειξη τού πλέγματος σχέσεων πού τίς έπιτρέπει συνεχίζεται. Δέν πρόκειται μόνο
γιά μιά όλο καί πιό πιστή αναπαράσταση ένός γίγνεσθαι άλλά καί γιά τήν κατοχύρωση
τών μέσων πού θά μάς επιτρέπουν νά παρεμβαίνουμε σ' αύτό μέ σταθερά μειούμενη
άνασφάλεια.
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