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 Pojęcie choroby we współczesnej 
filozofii medycyny jest „rozdarte” 
pomiędzy dyskursy pseudonaukowe, 
protonaukowe i naukowe.



  

Czym jest medycyna?

 Czy medycyna jest nauką czy sztuką?

 Zygmunt Kramsztyk: sztuka i nauka są 
złączone w medycynie tak jak dwa 
elementy reakcji chemicznej, które 
nie mogą reagować jedna bez drugiej. 
Sztuka medyczna jest córką wiedzy. 
Zygmunt Kramsztyk „Czy medycyna jest nauką czy sztuką?” 



  

Czym jest medycyna?
Specyfika myślenia lekarskiego

 medycyna jest nauką: 
 Władysław Biegański: 

lekarz, który pragnie znaleźć właściwą terapię dla 
danego chorego i naukowiec w laboratorium 
kierują się identycznymi zasadami logiki 

 „terapia powinna być podniesiona do godności 
nauki ściśle rozumowanej, opartej na szerokich 
podstawach logiki i ogólnych wynikach wszystkich 
innych teoretycznych nauk lekarskich.”

Wł. Biegański, Zagadnienia ogólne z teorii nauk lekarskich



  

Czym jest medycyna?
Specyfika myślenia lekarskiego

 Prewidywizm wg Wł. Biegańskiego:

 Przewidywanie zdarzeń przyszłych jest 
tylko szczegółowym przypadkiem 
ogólnego pojęcia przewidywania. 
Przewidywać można wszystko to, co jest 
nieznane, co nie mieści się w faktach, w 
bieżących doznaniach. 



  

Czym jest medycyna?
Specyfika myślenia lekarskiego

 Prewidywizm wg Wł. Biegańskiego:
 Przewidywać, zatem można nie tylko zdarzenia 

przyszłe, lecz również obecne, w danej chwili 
ukryte a także przeszłe, minione, których nie 
byliśmy świadkami.

 Przewidywanie w takim znaczeniu odpowiada 
temu, co w nauce określa się jako wyjaśnianie, 
tłumaczenie, dopełnianie czy też 
rozwiązywanie.



  

Czym jest medycyna? 
Specyfika myślenia lekarskiego

Ludwik Fleck:
 „myślenie lekarskie różni się w zasadzie tym od 

przyrodniczego, że używa systemu współrzędnych 
Gaussa, a przyrodnicze myślenie systemu 
Decartes’a. 

Obserwacja lekarska nie jest punktem, lecz 
małym kółkiem. Nie umieszczamy jej na systemie 
pod stałym kątem nachylonych współrzędnych 
prostych, lecz na systemie dowolnych 
krzyżujących się krzywych, których bliżej nie 
znamy” 

L. Fleck, O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego, 
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1927, str. 64. 



  

Specyfika myślenia lekarskiego
 Według L. Flecka podstawowym zadaniem poznawczym 

medycyny jest przezwyciężenie wariantywności, 
indywidualności obrazów chorobowych, ujęcie ich w 
‘stabilne’ jednostki chorobowe. 

 Ludwik Fleck: 
„W jaki sposób znaleźć prawo dla zjawisk 
nieprawidłowych? - tak brzmi zasadnicze zagadnienie 
myślenia lekarskiego. Jak ująć je i jakie związki między 
nimi przyjąć by otrzymać dziedzinę racjonalną?” 
 L. Fleck, O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego, 

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1927, s. 56.



  

Filozoficzne koncepcje choroby 

 Badające „metafizyczny” status choroby
 Koncepcje ontologiczne (historyczne)Koncepcje ontologiczne (historyczne)

 Słaba wersja koncepcji ontologicznej (choroba jako byt logiczny)Słaba wersja koncepcji ontologicznej (choroba jako byt logiczny)
 Mocna wersja koncepcji ontologicznej (choroba jako rzecz)Mocna wersja koncepcji ontologicznej (choroba jako rzecz)

 Fizjologiczne

 Badające deskryptywną naturę choroby

 Badające normatywną naturę choroby
 Słaby normatywizm (non-normativism)
 Mocny normatywizm



  

Koncepcje choroby 
we współczesnej filozofii medycyny

 Charakteryzują się różnorodnością kategorialną 
w wyrażaniu ukrytych założeń filozoficznych

 Powstają na gruncie różnych dyskursów

 Występują problemy dystynkcji pojęciowych:
 Disease (poziom przedmiotowy – „obiektywny”)
 Illness (poziom podmiotowy) – „subiektywny”



  

„Disease” i illness” w kategoriach 
współczesnej filozofii medycyny

 Ontological
 Objectivistic
 Realist
 Nominalist
 Normative
 Value-free
 Structuralist
 Spatial

 Physiological
 Subjectivistic
 Naturalist
 Essentialist
 Descriptive
 Value-laden
 Functionalist
 Temporal



  

„Disease” i illness” w kategoriach 
współczesnej filozofii medycyny

 Psycho-somatic
 Demonologic
 Moral
 Xenochtonous

 Biomedical
 Mechanistic
 Charismatic/Sapiential
 Autochtonous



  

„Disease” i illness” w kategoriach 
współczesnej filozofii medycyny

 Złożoność pojęcia choroby: 
 Pojęcie to dotyczy sfery teoretycznej i 

praktycznej w medycynie
 Nabudowuje się na intuicjach 

(koncepcjach) antropologicznych
 Pojęcie choroby w filozofii medycyny 

posiada dwa wymiary:
 Teoretyczny (poznawczy)
 Praktyczny (przesłanka do działania)



  

Współczesne filozoficzne koncepcje choroby 

Badające normatywną naturę choroby

 Słaby normatywizm (non-normativism)
 Christopher Boorse
 Leon Kass

 Mocny normatywizm (normativism)
 Joseph Margolis
 Tristam Engelhardt Jr.
 George Canguilhem
 Caroline Whitbeck
 James Lennox
 Kateryna Fedoryka



  

Koncepcja Christophera 
Boorse’a

 Choroba jako disease 
 może być określana bez odwoływania się 

do wartości
 statystyczne odchylenia od tzw. 

normalnego funkcjonowania organizmu 
 stwierdzane na drodze empirycznej.  

 Choroba jako illness 
 Sfera zjawisk uzależniona od wartości



  

Koncepcja Christophera Boorse’a

 Według Ch. Boorse’a „disease” jest jednocześnie 
„illness”:

 jeżeli jest niepożądana przez pacjenta

 daje prawo do zastosowania odpowiedniego 
leczenia

 przekonująco tłumaczy (usprawiedliwia) 
zachowanie człowieka



  

Joseph Margolis

  disease
 biologiczne funkcje organizmu są relatywnie 

obojętne: są zależne od wartości „nadrzędnych”, 
które są powszechnie akceptowane, takich jak 
strach przed śmiercią, doznawaniem bólu, itp. 

 Powszechna akceptacja wartości – niedostrzeganie 
uzależnienia choroby od sfery wartości



  

Tristam Engelhardt Jr.
 stan chorobowy („disease state”) 

 obserwowalny i mierzalny 
 przyczynowo związany z chorobą jako illness. 
 jest łańcuchem patofizjologicznych (lub 

psychopatologicznych) generalizacji
  wartościowanie w wyjaśnianiu choroby 

jako disease  
 dokonywanie wyborów pomiędzy dostępnymi nam 

modelami wyjaśniającymi 



  



  

George Canguilhem
 Normę lekarz czerpie z:

  wiedzy o fizjologii, która określana jest 
również jako nauka o człowieku 
normalnym, 

 własnego doświadczenia 
 dominującego w danym czasie w jego 

środowisku zbiorowego wyobrażenia 
normy. 



  

George Canguilhem

 Normatywny:  
 wszelki sąd, który ocenia lub określa fakt 

przez odniesienie do normy, ale sąd ten 
sam podporządkowany jest sądowi 
ustanawiającemu normy. 

 Normatywne: 
 to co ustanawia normy (normatywność 

biologiczna) 



  



  

Problemy definiowania pojęcia choroby

 Poziom podmiotowy zależny od świata 
wartości (dyskurs etyczny, religijny, 
psychologiczny, socjologiczny)

 Poziom przedmiotowy: niezależny, 
zależny? od świata wartości



  

Ludwik Fleck

„Powstanie i rozwój faktu naukowego. 
Wprowadzenie do nauki o stylu 
myślowym i kolektywie myślowym”  
 krytyka tradycyjnego pojęcia podmiotu 

poznającego - indywidualnego i biernego. 
 relacja poznawcza jest trójczłonowa 

uwzględniająca oprócz podmiotu poznającego i 
przedmiotu poznawanego także kolektyw myślowy 
będący nośnikiem stylu.



  

Styl myślowy

 Styl myślowy to:

 „okulary” służące do postrzegania faktów 
 język niezbędny do wyjaśniania faktów
 pewna hierarchia wartości, poglądy 

społeczne i zakorzenienie kulturowe 
członków grupy.



  

Styl myślowy jako centralna 
kategoria koncepcji L. Flecka

„Określony przymus myślowy, [więcej]: jest 
to całościowa intelektualna gotowość, 
gotowość takiego a nie innego widzenia i 
działania. Zależność faktu naukowego od 
stylu myślenia jest niezaprzeczalna”. 

L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki 
o stylu myślowym i kolektywie myślowym [w:] L. Fleck Psychosocjologia 
poznania naukowego UMCS Lublin 2006.



  

Fakt naukowy według Flecka
„odpowiadająca stylowi myślowemu relacja pojęciowa 
(Begriffsrelation), którą wprawdzie można badać z 
historycznego, indywidualnie i kolektywnie 
psychologicznego punktu widzenia, ale której nigdy w 
całej jej treści nie da się na podstawie takiego podejścia 
skonstruować. Znajduje tu wyraz fenomen 
nierozłączności czynnej i biernej części wiedzy, a także 
to, że ilościowo oba składniki rosną wraz z narastaniem 
faktów.”

L. Fleck, Powstanie...



  

„Warstwy” faktu naukowego 
według Flecka

-aktywne elementy będących bezpośrednimi 
pochodnymi stylu myślowego. 

-bierne elementy będących kolektywno-
myślowym awizo oporu. 

-bierne elementy będące wynikiem relacji 
zachodzących między aktywnymi czynnikami



  

Przedmiot poznania naukowego

 L. Fleck: „Zdaje mi się, że należy unikać 
wszelkich wypowiedzi ontologicznych o 
„rzeczywistości”, podobnie jak bezpłodne byłyby 
wypowiedzi na temat, czy liczba istnieje, ma byt 
niezależnie od matematyków, czy też nie.”

L. Fleck, Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza



  

Jak powstało dzisiejsze pojęcie kiły?

 „Chronologia” kiły według L. Flecka: 
 1) Niezróżnicowane „kłębowisko” przewlekłych chorób z 

objawami skórnymi często zlokalizowanymi na 
narządach płciowych (prawdopodobnie dzisiejszy trąd, 
świerzb, gruźlica, ospa)

 2) Astrologiczna koncepcja kiły jako „zarazy rozkoszy” 
(znak Skorpiona panujący nad narządami płciowymi, 
charakter „weneryczny”)

 3) Religijna koncepcja choroby: „kara za grzeszną 
rozkosz”

 4) „Scabies grossa” poddające się leczeniu pod 
wpływem kuracji rtęcią (XVI wiek)



  

Jak powstało dzisiejsze pojęcie kiły?

 „Chronologia” kiły wyłoniła dwa 
stanowiska:

 1) ideę etyczno-mistyczną zarazy rozkoszy

 2) empiryczno-terapeutyczną ideę choroby



  

Problemy definiowania pojęcia choroby

 Pojęcie choroby we współczesnej filozofii medycyny 
jest „rozdarte” pomiędzy dyskursy protonaukowe i 
naukowe: potrzebna rzetelna analiza metodologiczna.

 Potrzebna filozoficzna analiza pojęcia choroby w 
oparciu o przykłady (tak jak np. u Flecka), a nie tylko 
arbitralne teorie oderwane od rzeczywistości 
klinicznej i faktów historycznych

 Pojęcie choroby w filozofii medycyny nie może być 
oddzielone od antropologii filozoficznej: żeby dowiedzieć 
się czegoś o chorobie trzeba wiedzieć kogo/czego ona dotyczy



  

Dziękuję za uwagę!


