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•

Σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει ικανούς ιατρούς

•

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όχι μόνο να παρέχεται γνώση και να
αναπτύσσονται δεξιότητες, αλλά και να ενσταλάζονται ιατρικές αξίες και
συμπεριφορές με έναν ισορροπημένο και ενοποιημένο τρόπο

•

Το πρόγραμμα σπουδών στα Τμήματα Ιατρικής κατακλύζεται από μαθήματα
βιοϊατρικών επιστημών, καθώς οι εξελίξεις στην επιστήμη αναγκάζουν τη
διεύρυνση των πεδίων και της ύλης διδασκαλίας στον περιορισμένο χρόνο

•

Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι, όπως οι εξομοιώσεις και η εικονική
πραγματικότητα χρησιμοποιούνται στις Ιατρικές σε όλον τον κόσμο,
εξασφαλίζοντας απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν έντονη πίεση να αφομοιώσουν την
προσφερόμενη γνώση, και συχνά οδηγούνται στο σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης

•

Η ιατρική εκπαίδευση σήμερα εστιάζει κυρίως στην απόκτηση
συνεχώς αυξανόμενης θεωρητικής γνώσης και τεχνικών δεξιοτήτων

•

Από τη φύση της αυτή η γνώση αυξάνει την πεποίθηση για την
κανονικότητα και την προβλεψιμότητα της διάγνωσης και της
θεραπείας

•

Καθώς οι φοιτητές ιατρικής και οι γιατροί περνούν τον περισσότερο
χρόνο τους στο να αποστηθίζουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες,
η έλλειψη ενθάρρυνσης και προσωπικού χρόνου για βαθύτερες
σκέψεις οδηγεί στον κίνδυνο υιοθέτησης δογματικής στάσης στην
άσκηση της ιατρικής

EBM
Η άσκηση της ιατρικής κυριαρχείται από την ιατρική που βασίζεται στις αποδείξεις
περικλείει τρία ουσιώδη
στοιχεία
• την επιστημονική υπόθεση
• το συνεχώς αυξανόμενο
σώμα των επιστημονικών
αποδείξεων

• την ιδανική άσκηση της
ιατρικής

ενσωματώνει

τις καλύτερες
αποδείξεις
με την κλινική
εξειδίκευση
και τις αξίες των
ασθενών

εφαρμόζει
την αναλυτική
μέθοδο
προσέγγισης σε
δεδομένα που
προκύπτουν από
αναλυτικές
μεθόδους

EBM
•

Η ιατρική κυριαρχείται από την λύση προβλημάτων, και οι γιατροί κινδυνεύουν
να σπαταλήσουν το ταλέντο και τις δυνάμεις τους στο να βρουν μόνο μία
σωστή απάντηση, αποτυγχάνοντας έτσι να συλλάβουν τον ευρύτερο λόγο τους
ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας

•

Τα ουσιαστικά ανθρωπιστικά ένστικτα των ιατρών αφήνονται χωρίς προσοχή
και φροντίδα, και είναι ορατός ο κίνδυνος να χάσει κανείς τον ανθρωπισμό του
κατά την άσκηση της ιατρικής

•

Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται
να βλέπουν τον ασθενή ως σύνολο και όχι ως σύμπτωμα
να βλέπουν τον ασθενή και όχι την ασθένεια
να αναγνωρίζουν τα όρια της «εκτεχνολόγησης» της ιατρικής φροντίδας που
αντιμετωπίζει το ανθρώπινο σώμα περίπου ως «βιοεργαστήριο»
να αντιμετωπίζουν τον ασθενή ως πρόσωπο

California Man Learns He's Dying From
Doctor on Robot Video

By The Associated Press
March 8, 2019
SAN FRANCISCO — Ernest Quintana's family
knew he was dying of chronic lung disease
when he was taken by ambulance to a hospital,
unable to breathe.
But they were devastated when a robot machine rolled into his
room in the intensive care unit that night and a doctor told the 78year-old patient by video call he would likely die within days.
"If you're coming to tell us normal news, that's fine, but if you're
coming to tell us there's no lung left and we want to put you on a
morphine drip until you die, it should be done by a human being
and not a machine," his daughter Catherine Quintana said Friday.
Ernest Quintana died Tuesday, two days after being taken to the
Kaiser Permanente Medical Center emergency department in
Fremont.

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες (humanities)
έχουν κοινό επίκεντρο με την Ιατρική
τον άνθρωπο
Η έννοια των ανθρωπιστικών επιστημών προτείνει μια κοινή
αναγνώριση του τι σημαίνει να είναι κανείς «ανθρώπινος»,
είτε ως άτομο είτε ως διαπροσωπική πρακτική
Για την ιατρική και τις ανθρωπιστικές επιστήμες ο άνθρωπος είναι
homo humanus

Ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ιατρική = πολύ-επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές επιστήμες
•
•
•
•
•

θεωρία λογοτεχνίας/τεχνών
Κοινωνικές επιστήμες
φιλοσοφία
ηθική
• ανθρωπολογία
ιστορία
• ψυχολογία
θεολογία
• κοινωνιολογία

Καλές τέχνες
• λογοτεχνία
•
•
•
•

θέατρο
κινηματογράφος
εικαστικές τέχνες
μουσική

Περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών στις Ιατρικές Σχολές, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των
ειδικευομένων και στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση
Βοηθούν στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, του πόνου και της
ταλαιπωρίας, στην αντίληψη του εαυτού, στην αναγνώριση της ορθής
επαγγελματικής συμπεριφοράς και των υποχρεώσεων απέναντι στον εαυτό
και στους άλλους- ασθενείς, συναδέλφους, κοινωνία

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν βασίζονται στις αποδείξεις

και έχουν την τάση να δίνουν έμφαση στη διαδικασία και όχι στο τελικό προϊόν

•

Όλοι οι τομείς που περιλαμβάνονται στις
ανθρωπιστικές επιστήμες είναι σημαντικοί για την
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των ιατρών και για την
βέλτιστη άσκηση της ιατρικής

•

Η μύηση στον κόσμο των τεχνών και της λογοτεχνίας
επάγει την ανάπτυξη
δεξιοτήτων παρατήρησης
αναλυτικής σκέψης

εμπάθειας
αυτοστοχασμού
Little fur coat
Rubens, 1638

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•

Η κλινική πράξη βασίζεται εν πολλοίς στην όραση
Ο γιατρός “βλέπει” τον ασθενή

•

Η κλινική παρατήρηση είναι σημαντική για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων
• συλλογή δεδομένων

• αναγνώριση των στοιχείων-κλειδιά μεταξύ αυτών
• αναγνώριση των προτύπων στα συγκεντρωμένα στοιχεία

• ερμηνεία
Η όραση είναι η σημαντικότερη αίσθηση για την διάγνωση κυρίως
στην Παθολογική Ανατομία, την Ακτινολογία και τη Δερματολογία

SAPER VEDERE (knowing how to see)
Leonardo Da Vinci
•

Η παραδοσιακή εκπαίδευση στην Ιατρική βασίζεται στην παραδοχή ότι η
ικανότητα για στενή προσοχή είναι έμφυτη σε όλους και μένει μόνο η διδασκαλία
κανόνων για την αναγνώριση προτύπων, αφήνοντας την λεπτομερή διάκριση να
αναπτυχθεί μέσω της εμπειρίας
• Όταν κάποιος κοιτάζει ένα ιστολογικό πλακίδιο ή μια ακτινογραφία σκέφτεται
μόνο την βασική σχετική γνώση
• Μόνο όταν προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά μπορεί να εκτιμήσει και να
ερμηνεύσει τις εικόνες, να εσωτερικοποιήσει την γνώση

•

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική
παρατήρηση πινάκων ζωγραφικής μπορεί να
επάγει τις ικανότητες παρατήρησης τόσο στους
φοιτητές όσο και στους ιατρούς

•

Επιπλέον, το βάθος της ικανότητας αντίληψης
αυξάνεται όταν επάγεται η φαντασία και
παρέχεται μεταφορική γλώσσα που
ενημερώνει την αντίληψη

•

Ο στόχος είναι να επιτευχθούν συσχετιστικά
και ολιστικά πρότυπα αναγνώρισης και
στρατηγικές μη αναλυτικής συλλογιστικής

Bathsheba at her bath
Rembrandt 1654

•

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες προσθέτουν μια αισθητική διάσταση στην κλινική
πράξη

•

Η ιατρική και η τέχνη συνδέονται μεταξύ τους, ήδη από την εποχή της
Αναγέννησης, με τους καλλιτέχνες να δουλεύουν δίπλα σε ανατόμους και
χειρουργούς

Orthogonal views of the skeleton (c 1510-11)

ΙΑΤΡΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•

Οι αφηγηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική

•

Οι ασθενείς λένε τις ιστορίες τους στους ιατρούς, που λένε ιστορίες στους
συναδέλφους όταν παρουσιάζουν τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούν
εκλεπτυσμένο λόγο στην καταγραφή του ιστορικού και της διάγνωσης και
αντιμετωπίζουν τον ασθενή ως ένα κείμενο που χρήζει ερμηνείας

•

Η λογοτεχνία είναι πηγή των πληροφοριών σχετικά με τη φύση
και την πηγή των ανθρώπινων συναισθημάτων και
συμπεριφοράς και αυξάνει τη φαντασία και την ενσυναίσθηση

•

Εικόνες ασθένειας και θανάτου είναι συχνές στη λογοτεχνία και
μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικά βοηθήματα για την
ιατρική εκπαίδευση, καθώς επάγουν την επίγνωση
καταστάσεων και εμπειριών που μπορεί ο φοιτητής να μην έχει

•

Η σπουδή στη λογοτεχνία μπορεί να ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα της απόδοσης στις αφηγηματικές πτυχές
της ιατρικής

•

Η λογοτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδαχτούν
θέματα βιοηθικής

•

Εκτός από τις αφηγήσεις ασθενειών από τους ασθενείς, υπάρχουν και εκθέσεις
ασθενειών και εικόνες ιατρών σε πολύ γνωστά λογοτεχνικά βιβλία, ενώ υπάρχει και
πλούσια βιβλιογραφία από ιατρούς-συγγραφείς
• Francois Rabelais

• John Keats
• Sir A Conan Doyle
Αντδρέας Καρκαβίτσας

• Anton Chekhov
• A.J. Cronin
• Walker Percy

• Vincent Lam
• Ανδρέας Καρκαβίτσας

• Τάκης Σινόπουλος

A J Cronin

ΙΑΤΡΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

•

Η έκθεση στις κοινωνικές επιστήμες βοηθά τους ιατρούς να προσανατολίζονται
στο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο της κοινότητας

•

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή της μοριακής ιατρικής, γιατί
εξοπλίζει τον ιατρό να αντιμετωπίσει τις ηθικές προκλήσεις που δεν
διδάσκονται στην παραδοσιακή βιοϊατρική εκπαίδευση

•

Η φιλοσοφία βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής συλλογιστικής
και στον προσδιορισμό της κοινής μας πίστης και ανθρωπιάς

Religion, Spirituality and Medicine: Application to Medical Practice
Harold J. Koenig
• O ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος και όχι ως ασθένεια
• Ο άνθρωπος έχει σωματική, συναισθηματική και πνευματική διάσταση

• Πάνω από 850 δημοσιευμένες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ
θρησκευτικών πεποιθήσεων και ψυχικής/πνευματικής υγείας
• 350 δημοσιευμένες μελέτες εξέτασαν τη σχέση μεταξύ θρησκείας και υγείας
• Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι η διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας τους
βοήθησε να ανακαλύψουν τη θρησκεία

JAMA. 2000;284(13):1708

Spirituality and Healing
Harvard Catalyst symposium explores how
spirituality and religion may both help and
hinder health.
The focus of the symposium, sponsored by the
Health Disparities Research Program
of Harvard Catalyst | The Harvard Clinical
and Translational Science Center, was to
encourage more research into the health
effects of spirituality and religion, said Shields,
who is codirector of the effort.
One goal of the symposium was to begin
building bridges between Harvard faculty
already engaged in this kind of
research through discussion with the
epidemiologists, theologians, public health
researchers, psychologists and sociologists
who were in attendance.

ΙΑΤΡΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•

Η γνώση της ιστορίας της ιατρικής αναπτύσσει την μετριοφροσύνη και την
αίσθηση ότι αυτή που τώρα δεχόμαστε ως αδιαμφισβήτητα αληθινή γνώση
μπορεί να αποδειχτεί λανθασμένη στο μέλλον

•

Βοηθά στην αποφυγή λαθών του παρελθόντος, και συχνά οδηγεί σε
σκεπτικισμό σχετικά με την έρευνα και τη θεραπευτική προσέγγιση

•

Η κατανόηση θεμάτων βιοηθικής και δεοντολογίας καθοδηγεί τη σχέση
ιατρού-ασθενούς, καθώς και τη σχέση μεταξύ ιατρών

Εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας

•

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, που χαρακτηρίζεται από εκθετικό
πολλαπλασιασμό στην ηλεκτρονική επικοινωνία

•

Για τους φοιτητές ιατρικής είναι μια μοναδική ευκαιρία να εκτεθούν
στις ανθρωπιστικές επιστήμες

Κατά μια έννοια οι ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν
κοινά με το ανθρωπιστικό κίνημα
που υποκίνησε την Αναγέννηση
στην Ευρώπη και ασχολήθηκε
• όχι μόνο με την αναβίωση των
κλασικών σπουδών
αλλά και
• με την ανάπτυξη και εφαρμογή
της τεχνολογίας για την
μετάδοση της γνώσης

Raphael, The School of Athens
1509-1511

•

Μελετητές-τεχνολόγοι όπως ο Nicolas Jenson και
ο Aldus Manutius σχεδίασαν τυπογραφικά
στοιχεία και ακαδημαϊκούς εξοπλισμούς και
ίδρυσαν εκδοτικούς οίκους

•

Έτσι ήταν καινοτόμοι στις μορφές γνώσης που οι
ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα

•

Αυτά τα θεμέλια επανεξετάζονται στη σύγχρονη
εποχή με τα ψηφιακά μέσα, τα οποία αρχίζουν
να προσφέρουν κάτι παρόμοιο με την οικειότητα
που για αιώνες έχουν προσφέρει το χαρτί, το
μελάνι και ο έντυπος τύπος

Εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας
Ασθενείς
•

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές
πηγές σχετικής πληροφορίας
•

δεν κατέχουν τις ιατρικές γνώσεις που απαιτούνται για να εκτιμήσουν
την ποιότητα των πληροφοριών

•

η κατανόηση από το κοινό
της φύσης της νόσου
και της ιατρικής δεοντολογίας
επηρεάζεται από τηλεοπτικές σειρές,
ταινίες, εφημερίδες, περιοδικά

•

το χάσμα μεταξύ της επιθυμίας των ασθενών για πληροφορία και της
ικανότητας των ιατρών να την παρέχουν αυξάνει συνεχώς

οι ιατροί που εκπαιδεύουμε θα πρέπει να

•

ακυρώσουν την παραπληροφόρηση

•

ξεκαθαρίσουν τις προκαταλήψεις

•

αποκτήσουν την εμπιστοσύνη

Goya
Self–Portrait with Dr Arrieta
1820

Edvard Munch
The Sick Child

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες μας βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε τις φαντασιώσεις που η ιατρική
φροντίδα του πραγματικού κόσμου μπορεί να
υπαινίσσεται στο ανήσυχο μυαλό των ασθενών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
•

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στην ιατρική (medical humanities) επάγουν την
ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και αναλυτικής συλλογιστικής, παρέχουν
διορατικότητα για τις ανθρώπινες καταστάσεις, την ασθένεια και τον πόνο,
αντίληψη του εαυτού, των υποχρεώσεων απέναντι στον εαυτό και στους άλλους
και του ορθού επαγγελματισμού

•

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες διευκολύνει την έκθεση των
φοιτητών στις αρχές και τις μεθόδους των ανθρωπιστικών επιστημών και
εξασφαλίζει ενεργό συμμετοχή όλων των ιατρών σε αυτό το νέο πεδίο, με τελικό
στόχο την επαγγελματική και προσωπική ολοκλήρωση

The art of science: Transitional cell carcinoma of the bladder and Golconda.
Batistatou A, Charalabopoulos KA.
Med Hypoth, 65(5):970-971, 2005.

