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I)

Rövid bevezető az orvosi antropológiába, avagy: miért számít a
kultúra az orvoslásban

A kézikönyv célja, hogy bevezesse az olvasót az orvosi antropológiába és bemutassa, hogyan
kapcsolódik ez a tudomány a különböző terápiás gyakorlatokhoz. E cél ellenére a könyv nem egy
általános orvos antropológiai bevezető, hanem sokkal inkább egy kézikönyv olyan egészségügyi
szakemberek számára, akik a munkájuk során sokfajta kulturális tényezővel találkoznak.
A könyv a Health Diversity projekt egy másik könyvéhez is kapcsolódik - A Kritikus Incidensek
Kézikönyvéhez - amely hat európai ország egészségügyi dolgozóinak nézőpontjait mutatja be az
interkulturalitás és az orvosi antropológia szemszögéből.
Jelen könyv azonban annak ismerete nélkül is olvasható. A Kritikus incidensek kézikönyve olyan
mini esettanulmányok gyűjteménye, amelyek rávilágítanak arra, hogy a kulturális különbségek az
orvoslásban konfliktusokhoz vezethetnek. Ezeket az eseteket a legfontosabb kulturális dimenziók
mentén különítettük el, és azt találtuk, hogy az egészségügyi szakemberek néhány dimenzióval
nagyobb valószínűséggel találkoznak, mint másokkal.
Ezen ismétlődő dimenziók közé tartoznak olyan univerzális emberi témák, mint a társadalmi nem,
a család, a test, továbbá az élet, a halál, a betegség és az egészség fogalma, az egyén csoporthoz
való viszonya - hogy csak néhányat említsünk. Ezeket a dimenziókat "érzékeny zónáknak"
nevezzük. A probléma ezekkel az univerzális fogalmakkal az, hogy nincs két kultúra, amely
egyformán értelmezné őket, így a különböző értelmezések találkozása gyakran konfliktusokhoz
vezet, mivel az emberek rendszerint a saját értelmezésüket tartják az egyedüli érvényesnek. Hogy
bebizonyítsuk az ellenkezőjét, az olvasót egy utazásra hívjuk térben és időben. Kiválasztunk
néhányat a szóban forgó dimenziók közül, majd látogatást teszünk a világ különböző régióiban és
visszatekintünk a saját európai örökségünkre. Ezek a rövid, tematikus fejezetek mélyebb
betekintést nyújtanak a kritikus esetekbe és arra bátorítják az olvasót, hogy megkérdőjelezze a
saját pozíciójának egyetemlegességét.
A könyv három részből áll. A bevezető - a használatra vonatkozó utasítások mellett –
elmagyarázza, mi az a kúltúra-fogalom, amivel dolgozunk. Az első rész részletes ismeretést ad
olyan orvosantropológiai szövegekről, amelyek az utóbb évtizedben a hat partnerországban - az
Egyesült Királyságban, Franciaországban, Ausztriában, Olaszországban, Dániában és
Magyarországon – születtek. Bár a szövegek sükségszerint annak az országnak a társadalmi
valóságát tükrözik, amelyből a szerző származik, túllépnek a lokális témákon és izgalmasan
reagálnak egymásra. Reméljük, az olvasó nem csupán tanulságosnak, de érdekes olvasmánynak is
tartja majd ezt a részt. A harmadik rész néhány univerzális érzákeny zónára fókuszál, és
elgondolkodtat azáltal, hogy megmutatja ezek kultúrák-közötti változatosságát.
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A. Kultúra a gyógyításban, gyógyítás a kultúrában
Az antropológia filozófiailag homályos fogalom: kultúra, míg az orvostudomány az emberi jóléthez
kapcsolódik. Hogyan kapcsolódhat össze két ennyire különböző tudomány olyan módon, hogy az
az emberiség javára váljon?
A kérdés megválaszolásához meg kell határoznunk, mi is a kultúra. Az antropológia azonban nem
ad erre egy egységes választ; nem túlzás azt állítani, hogy annyi definíció létezik, ahány
antropológus tanulmányozza a témát. A legtöbb antropológus egyetért abban, hogy a kultúra
többé-kevésbé olyan, mint egy szemüveglencse, amelyen keresztül az emberek az őket körülvevő
világot szemlélik. Míg az emberek ezt a lencsét nagyrészt készen kapják a referenciacsoportjuktól
(vagy csoportjaiktól), a lencse maga nem előzi meg az embert. A lencse annak a csoportnak a
közös terméke, amelyet az eligazodásban segít. Ezt a paradoxont jól kifejezi Greetz web
metaforája. A híres amerikai antropológus az embereket egy olyan lényhez hasonlítja, amely "a
jelentések maga szőtte hálójában függ". A pókhoz hasonlóan az ember is csak a saját
nézőpontjából értelmezi az univerzumot.
A kultúra viszont nem csak az emberek fejében van, hanem a cselekedeteikben is megnyilvánul.
Olyan viselkedési formákban, amelyeket mi emberek egymástól tanulunk. Ellentmondásosnak
tűnhet az az állítás, hogy nincs olyan emberi viselkedésforma, amely nem tanult. Ha az emberek a
természetes világ részei (és nyilvánvalóan azok), akkor legalább néhány viselkedésformának
veleszületettnek kell lennie. Valójában éppen ez az emberi faj sajátossága: még a
legtermészetesebb cselekedeteinket is - mint amilyen az evés, ivás, szaporodás, szülés,
megbetegedés és halál - olyan kulturális normák teszik egyedivé, amelyet a szocializáció során
sajátítunk el.
Azt jelentené mindez, hogy az egyéni viselkedés minden formája a kultúrán alapul? Ez nagyon
fontos kérdés az orvostudományban, mert az erre adott válasz húzza meg a határt a normalitás, a
deviancia, a patológia és az idioszinkrácia (egyéni sajátosságok) között. Maugli története mese, de
a valóságban léteznek dokumentált esetek olyan gyerekekről, akik egy barlangban vagy a
vadonban nőttek fel, minden emberi kapcsolattól megfosztva. Egyik ilyen személy Gaspar Hauser.
Neki és a hozzá hasonlóknak nem volt lehetőségük a kulturális modellek követésére, így az ő
esetükben szocializációról nem beszélhetünk. Gaspar soha nem vált olyan emberré, mint mások,
de miután megtalálták és emberek közé vitték, megtanult beszélni és érintkezni a társaival. A
kultúra a nyelvhez hasonló. A normákat veleszületett képességeinknek köszönhetően sajátítjuk el,
de amíg nem tanuljuk meg az adott kulturális grammatikát, addig nem tudjuk hasznosítani ezt a
tudást. Azt pedig másoktól tanuljuk.
Más példa is létezik arra, amikor egy egyén eltávolodik a kultúrától. Az autista gyerekek nehezen
tudnak a környezetükhöz kapcsolódni, ezért számukra nehezebb a kulturális normák elsajátítása. A
mentális betegségek olyan módon változtatják meg a viselkedést, hogy az kulturálisan
elfogadhatatlanná válik. A preferenciák egyéni kombinációja olyan idioszinkratikus mintákat hoz
létre, amelyek kivételesek maradnak, ugyanis nem jellemzőek egyik csoportra sem. Ezek a
kivételek azonban csak megerősítik a normát. A kultúra valójában egy adott csoportra jellemző
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normalitás határait rajzolja meg. Bármit, ami azon kívül esik, a kultúra tagjai rendkívülinek,
szokatlannak, rendellenesnek, abnormálisnak bélyegeznek. Legvégső esetben a csoport hozza meg
a döntést arról, hogy egy adott viselkedésminta vagy hiedelem elfogadható vagy elfogadhatatlan,
normális vagy abnormális.
Itt válik a kultúra nagyon fontossá az egészségügy számára. Mert az egészségügyi rendszer
hivatása fenntartani és elősegíteni a jóllétet, ezt pedig minden társadalom a csoportnormák
szerint értelmezi. Amit mi ma elhízásként értelmezünk, az a Milói Vénusz idejében az idealizált
szépség volt. Ami nekem kórosnak tűnik, az másoknak normális lehet. Egy multikulturális
társadalomban állandó kihívást jelent a patológia, a kulturális normák és az idioszinkrácia közötti
különbségtétel. Az egészségügyi szakemberek számára ez a dilemma további kockázatot jelent: szó
szerint élet és halál múlhat a jó válaszon.
Anne Fadiman könyve egy laoszi kisgyerekről, akit az Egyesült Államokban kezeltek epilepszia
miatt, jó példája annak, mekkora jelentősége van a kultúrának az egészségügyben. Az igaz
történeten alapuló könyv leírja, milyen kulturális félreértések adódtak a család és az egészségügyi
szakemberek között, amelyek aztán nem megfelelő kezelési módokhoz, ezek pedig a gyerek
végleges eszméletlen állapotához vezettek. Szerencsére nem minden kulturális összecsapásnak
van ilyen drámai végkimenetele. Leggyakrabban a következmény az, hogy a páciens vagy az orvosi
személyzet (vagy mindkettő) nagyon mérges és frusztrált lesz. Azonban fontos felismerni, hogy a
két fél közötti együttműködés és bizalom mindig a hatékony gyógyítás alapfeltétele.
Ezért az orvosoknak képesnek kell lenniük felismerni a kulturális mintákat és elkülöníteni azokat a
devianciától, a patológiától vagy az egyéni tulajdonságoktól. A deviancia ellen különböző
eszközökkel fel lehet lépni, a patológiát lehet kezelni, de a kulturális normákon alapuló
viselkedésmintákon és elvárásokon nehéz változtatni.
Amikor a kulturális különbségek feszültséget teremtenek, az eszkaláció megelőzésének legjobb
módja a megértés, a tolerancia, az alkalmazkodás vagy a párbeszéd. Ezeknek a potenciális
képességeknek a mobilizálását hívjuk interkulturális kompetenciának. Az interkulturális
kompetencia nem csak a felesleges feszültségek megelőzésében segít az egészségügyi
szakembereknek, hanem abban is, hogy elkerülhessék a téves diagnózis felállítását és a hatástalan
beavatkozásokat.
Az eset-gyűjteményünkben szereplő egyik történet egy gyógytornásztól származik, akinek volt egy
idős roma páciense. Mikor eljött a rehabilitáció ideje, az esegazda megkérte a páciens férjét, hogy
vigyen a feleségének bugyit és nadrágot, mert ha hálóingben van, nem tudják elvégezni a
gyógytornás kezelést. A férfi egy hosszú szoknyát vitt be. Ismét elhangzott ugyanaz a kérés, az
eredmény pedig ismét ugyanaz lett. A gyógytornász időközben nem végezte a kezelést. A történet
folytatódhatott volna ugyanígy, ha a szakembernek nem jutott volna eszébe a páciens lányával
beszélni, aki elmondta, hogy az apja soha nem nyúlna a felesége alsóneműjéhez, az anyjának pedig
valószínűleg nincs is otthon nadrágja. A hagyományos roma kultúrában minden, ami a test alsó
részéhez tartozik, szennyezettnek minősül, különösen egy férfi számára, ha az adott tárgy a női
test alsó részével áll kapcsolatban. Ráadásul a hagyományokhoz kötődő roma nők egyszerűen nem
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hordanak nadrágot. A lány segítségével gyorsan sikerült megoldást találni a problémára és el
lehetett kezdeni a kezelést.
Ez egy példa arra, hogy a kulturális ismeretek hogyan segíthetik a szakmai munkát. Ugyanakkor
fontos észben tartani, hogy kultúra nem egy zárt doboz, amibe beleszületünk és életünk végéig
benne is maradunk. Inkább olyan, mint egy hátizsák, amelyet magunkkal hordunk, és amelybe
mindig pakolunk új dolgokat, másokat viszont elveszítünk belőle. Úgy is el lehet képzelni a
kultúrát, mint egyfajta keretet: mint minden keret, ez is egy fix időpontban állandó, de az élet
során tágulhat és zsugorodhat. Ezért egy bizonyos személlyel kapcsolatban szerencsésebb a
kulturális referenciakeret fogalmának a használata az egy-dimenziós látszatot keltő „kultúra”
helyett.
A referenciakeret nem egy zárt rendszer, amelyből nincs kiút. Nem homogén, tartalmazhat
ellentmondásokat. A referenciakeret - éppúgy, mint a szemüveglencse - segít nekünk megérteni a
világot. A gyógytornász azért nem érti a roma páciensét, mert az ő referenciakeretében a normális
az, ha a nők nadrágot hordanak, és a férfiak hozzáérhetnek a nők alsóneműjéhez. A történetben
nem egy kulturális rendszer és a normalitás ütközéséről van szó, hanem két eltérő normalitás közti
konfliktusról. A "kultúra" szó "referenciakeret" szóval való helyettesítése elejét veszi annak, hogy
csupán a kultúrával magyarázzunk valamit.
Erre a veszélyre rávilágít a gyűjteményünk egy másik története. Ausztriában egy nővér egy általa
kelet-európainak gondolt páciens megdöbbentő viselkedésével szembesül. Amikor a betegtől
vizeletmintát kérnek, ő az ápolónő előtt próbál vizelni. A nővér ezt csak a kultúrával képes
magyarázni. Számára a páciens furcsa viselkedése abból adódik, hogy magyar. A kultúra
fogalmának ilyetén használata nem segíti a másik megértését, a kultúra ebben az esetben az
előítéletek és sztereotípiák kódjává válhat. Ez ugyanolyan káros, mint a kulturális vakság.
A szakember valójában nincs könnyű helyzetben. Mi a helyes hozzáállás egy ilyen bonyolult
szituációban? Nos, úgy gondoljuk, hogy az első lépés a másik megértése felé önmagunk
megértése. Annak elfogadása, hogy saját referenciakeretünk éppen olyan esetleges, mint bárki
másé, az első lépés a különbözőség elfogadása felé. A másik ember referenciakeretének
rekonstruálása türelmet és relativizációs készséget igényel. Az etnográfiai tudás mobilizálása
hasznos lehet, csakúgy, mint a kérdések

feltétele vagy egy kulturális mediátor segítségeül hívása. De ugyanúgy fontos az empátia, a
figyelmesség, a megfigyelés és a másokhoz való kapcsolódás készsége.
Ha közelebbről is megnézzük ezeket a készségeket, rájövünk, hogy nem csak az egzotikus kulturális
háttérrel rendelkező páciensek kezelésében segítenek. Ha megértjük, miért beszél a páciens úgy,
ahogy, ha megpróbáljuk megtalálni a kommunikációs akadályok okait, mint amilyenek az eltérő
attitűdök, elvárások, identitásfenyegetések (hogy csak néhányat említsünk a látszólag érthetetlen
konfliktusok lehetséges okai közül), akkor nagy valószínűséggel megkönnyítjük a betegekkel való
munkát általában is. Ebben a megközelítésben nem a kultúraközpontú ápoláson, hanem sokkal
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inkább az emberköszpontú gyógyításon van a hangsúly. Az egyén valóságos középpontba
helyezéséhez további lépések szükségesek, beleértve az biomedikális rendszer „igazság
diskurzusainak „ relativizálását. A relativizálás nem a biomedicína érvénytelenítést jelenti, épp
ellenkezőleg. Lehetővé teszi, hogy felismerjük az előnyeit más egészségügyi rendszerekhez képest
és beszédbe elegyedjünk más rendszerekkel.
Az emberközpontú gyógyítás valódi társadalmi elkötelezettséget igényel az egészségügyben
dolgozó valamennyi szakember részéről. A kultúra fogalma nem vonhatja el az orvosi személyzet
figyelmét a társadalmi különbségekről. A kultúra fogalma magába foglal minden különbözőséget,
nem csak azokat az etnikai és vallási különbségeket, amelyeket sokan alapértelmezettnek vesznek.
Ha kultúra helyett referenciakeretben gondolkodunk, az hasznos lehet, mert lehetővé teszi, hogy
minden olyan tényezőt és körülményt figyelembe vegyünk, amely meghatározza a személy
helyzetét, beleértve annak társadalmi státuszát is. Ahol ezek a tényezők elmélyítik az
egyenlőtlenségeket az egészségügyben, ott az interkulturális tudással rendelkező orvosi
személyzetnek fel kell lépnie a jelenség ellen.

B. Szemelvények az orvosi antropológiából
A fenti állítások nem csak a sajátjaink. A jelen bevezetőben tárgyalt témák az orvosi antropológia
hatáskörébe tartoznak. Az olvasó erről empirikus bizonyítékot is kaphat. A Healthy Diversity
projekt hat partnerországában összegyűjtöttük az orvosi legutóbbi 10 évének antropológia
eredményeit. Etnográfiai alapú esettanulmányokat kerestünk, ezért a pusztán elméleti munkákat
vagy kézikönyveket kizártuk. Megállapítottuk, hogy a legtöbb tanulmány, könyv vagy cikk, amelyet
találtunk a témában, az alábbi kategóriák egyikébe vagy akár többe sorolható be:
- az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségek strukturális okainak megértése és
magyarázata
- annak megértése, hogy a különböző identitások, különösen az alulértékelt identitásjegyek
kombinációja hogyan fokozza az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségeket
- az egészség- és betegségtudat kulturális és társadalmi variációinak megértése
- az egyes egészségügyi rendszerek és azok interakciói közötti különbségek megértése
- a multikulturális társadalmakban dolgozó egészségügyi szakemberek (akik úgy érzik, hogy
egymásnak ellentmondó követelményeknek kell megfelelniük) nehézségeinek megértése
Az I. rész fejezetei ezt a sorrendet követik. Az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségekről
szóló részben egy magyar és egy osztrák szöveg olvasható. Magyarország nem bevándorló ország.
Legnagyobb kisebbsége a roma közösség. A romák és nem romák közötti egészségügyi
különbségek évtizedek óta aggasztják az egészségügyi szakembereket és számos magyarázat
született már a témában. Az itt bemutatott cikk egy bizonyos betegség (arterioszklerózis)
vizsgálatával egy általános kérdésre ad választ. Nem meglepő, hogy az osztrák cikk Ausztria
legfontosabb kisebbségével kapcsolatos, konkrétan a bevándorlók egészségügyi helyzetét
vizsgálja.
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Az "Egészség és interszekcionalitás" című fejezet három cikke három különböző módon vizsgálja az
interszekcionalitást. A brit példa együttesen veszi figyelembe a faji, nemi és szexuális
preferenciákat. A dán esettanulmány a migráns státusz és az idős életkor kombinációját vizsgálja.
Az olasz cikk a migráns anyák egészségügyi helyzetét vizsgálja, rámutatva arra, hogy a migráció, a
nem és az anyaság tényezője együttesen mennyire sebezhetővé teszi az érintetteket.
A "Kulturális és társadalmi variációk az egészség- és betegségtudatban" című fejezet a betegség és
a fájdalom megtapasztalásában tapasztalható kulturális variációkkal foglalkozik. A Chagas
betegség Olaszországban nem egy népbetegség, mégis gyakran fordul elő latin-amerikai
bevándorlók körében. Látszatra "etnikai" betegség, de a szegénységhez is nagyban köthető. Ezek e
jellemzők befolyásolják azt, hogy hogyan élik meg az emberek a betegséget. Kohnen tanulmánya a
fájdalomérzetről megerősíti, hogy a szomatikus észlelések valamilyen mértékben a kultúrához
köthetők. A cikk arra a következtetésre jut, hogy a fájdalom megtapasztalása - többek között tanult mintákon alapul.
Az "orvosi pluralizmus" kifejezés olyan helyzetekre utal, amikor egy kulturális rendszeren belül
több egészségügyi rendszer létezik egymás mellett. Itt a páciensek választanak az elérhető
kezelések közül, nem ritkán különböző módokon kombinálják is ezeket. A magyar példában egy
budapesti kínai klinika szerepel, amit magyarok is látogatnak. A francia rész egy afrikai példán
kersztül arra a kérdésre keresi a választ, hogy az antiretrovirális terápia miért hatásosabb az
északi-, mint a déli országokban. A cikk érdekes példákat hoz az afrikai gyógymódok
kombinációjára. A harmadik cikk szintén az északi országok egészségügyi beavatkozásaira hoz
példát a HIV/AIDS megelőzésének területén, egy Mozambikból hozott esettanulmány segítségével.
Az utolsó, "Egészségügyi szakemberek a kulturális különbségekkel szemben" című fejezet
középpontjában az egészségügyi dolgozók nézőpontja áll. A dán és a brit szakembereknek
ugyanúgy kihívást jelent a különbözőségek megtapasztalása, mint az a félelmük, hogy
érzéketlenné és inkompetenssé válnak, amikor másfajta kultúrával találkoznak.
II. rész. Érzékeny zónák
Ez a rész három rövid fejezetből áll. Mindegyik konkrét példákat hoz azokra az érzékeny zónákra,
amelyek a csapatunk szerint az egészségügyben előforduló interkulturális konfliktusokban a
leggyakoribbak. Ezek a kultúra-közi témák a következők:
- Társadalmi nem
- Test
- Halál és élet vége
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II) Az orvosi antropológia kulcskérdései – áttekintés
Az alábbi 12 – hat országból választott és öt csoportban tematizált – ismertetés az orvosi
antropológia közelmúltbeli tudományos diskurzusaiból ad ízelítőt központi témáinkhoz, az
egészségügyhöz

és

az

egészségügyi

ellátáshoz

kapcsolódóan.

Kezdetben

valamennyi

partnerországban alaposan áttekintettük a szakirodalom elmúlt 10 évének termését.

Ennek

eredményeképpen előbb 10-12 rövid összefoglaló született. Ezt követően gondosan kiválogattuk
azokat, amelyek kapcsolódnak valahogyan a gyűjtött kritikus esetek fókuszpontjaihoz. A
kiválasztott cikkekből angol nyelvű ismertetést készítettünk. Ez a gyűjtemény olvasható alább.
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A. EGYENLŐTLENSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN: A HOZZÁFÉRÉS AKADÁLYAI
1. Önszelektív mechanizmusok: intézményi betegpályák az artériás betegségek
(arteriosclerosis obliterans) kezelésében – a romák helyzete (HU)
Írta: Dobos Attila

Kivonatolt cikk: László Antal Z. (2004) A „kisebbségi” és a „többségi” betegutak sajátos vonásai. in:
Társadalomkutatás 22 (2–3) p.335–366
Bevezetés
A tanulmány a roma betegek (a továbbiakban: "kisebbség") és a magyarországi egészségügyi
intézmények "többségi" lakosságból érkező dolgozók kapcsolatának jellemzőivel foglalkozik. A
hangsúlyt e jellemzők kulturális elemeire helyezzük. A bemutatott tanulmány azon a kutatáson
alapul, amelyet 1984-ben eredetileg a szerző készített. A kísérlet során ő és a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Centrumának munkatársai egy speciális "betegpályákat elemző
vizsgálatot" készítettek. 1 Azóta a módszert széles körben használják az egészségügyi ellátás
kérdéseinek jobb megértésére. A módszer egyik legfontosabb eleme az, hogy azonos betegségben
szenvedő betegek pályáját tanulmányozzák a páciens és az orvos közötti első kapcsolatfelvételtől
kezdve, mélyinterjúk segítségével. A kutatás az aorta stenosis-t (arteriosclerosis obliterans), egy, a
népesség körében tipikus arteriális betegséget vizsgált, amely halálos kimenetelű is lehet.
A tanulmány szerette volna követni a korábbi, 1984es kutatás módszerét, de erre számos
különböző, a későbbiekben kifejtésre kerülő oknál fogva nem volt lehetőség. Ugyanakkor a kutatás
előkészítő fázisában a szerző olyan releváns információkat gyűjtött össze a kórházakban végzett
1

László Antal Z. (1988): Beteg-utak. In: Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a 80as években. Budapest, Minerva, 265–291
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interjúk, az artériás betegségek kezelésére szolgáló részlegek látogatása és Kelet-Magyarország
egyik leghátrányosabb helyzetű területén,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végzett

terepmunka során, amelyek előrébb vitték az elemzést.
Kiindulópont
A tanulmány eredeti szándéka az volt, hogy több mint 20 év után megismételje az első vizsgálatot,
ezáltal felszínre hozva az azóta bekövetkezett változásokat, és új képet festve a helyzetről. A
kezdeti kérdések a következők voltak: hogyan tudják a betegek megtalálni az utat a gyógyulás
felé az állam által működtetett, alapvetően szabadon hozzáférhető és mindenki számára egyenlő
egészségügyi rendszer labirintusában? Vannak-e más lehetőségek az egészségügyi rendszerben a
népesség egészségi állapotának javítására az életmódbeli változtatások népszerűsítése mellett? A
"betegpálya elemzés" módszer követelményei alapján az aortás stenosis került kiválasztásra,
mivel 1) egyértelműen azonosítható; 2) különböző kezelési lehetőségei vannak; 3) a legtöbb beteg
az egészségügyi ellátás mindhárom szintjén keresztülmegy: háziorvos, járóbeteg-ellátás, kórház.
Ezért a kutatás azzal kecsegtet, hogy betekintést nyújt a betegségtől független egyéb tényezőkbe,
amelyek hatással lehetnek a betegpályákra. A vizsgálat legfontosabb eredményei az alábbiak: a
magas színvonalú kezelések rendkívül korlátozottan hozzáférhetőek, és csak azoknak a
betegeknek sikerült elérni azokat időben, akik sikeresen felismerték a rejtett “forgalmi
szabályokat”, és megértették, hogyan navigálhatnak a rendszerben. Ezek a szabályok a társadalmi
és monetáris tőkén alapulnak. Az "ingyenes és mindenki számára egyenlő" szolgáltatás mögött
nagyon erős szelektív mechanizmusmok működnek, így a tanulmány középpontjába a kisebbségi
csoportokat, például a roma közösségeket érintő szelektív mechanizmusok kerültek.
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Változások az elmúlt 20 évben
Mi változott az elmúlt két évtizedben, ami lehetetlenné tette a tanulmány megismétlését? Az okok
két szegmensben azonosíthatók: az egészségügy területén és az etnikai hovatartozás kérdésében.
Először is, az egészségügyön belül - az aorta stenosis-sal összefüggésben - a lehetséges
betegpályák radikálisan megváltoztak: mind az orvosok, mind a betegek sokkal gyorsabban tudják
felismerni ezt a betegséget, így hosszú ideig tartó kerülőutak nem fordulnak elő gyakran.
Másodszor, az orvostudomány technológiai fejlődésének köszönhetően több eszköz, kezelés és
lehetőség áll rendelkezésre a betegek gyógyítására még az állami kórházakban is. Ráadásul a
magánszolgáltatók tömeges megjelenésével ezek a lehetőségek drasztikusan növekedtek,
beleértve a korábban tiltott kiegészítő / alternatív gyógymódok ismételt megjelenését.
Harmadszor, a finanszírozás struktúrája radikálisan megváltozott a DRG (Diagnoses Related
Groups) megközelítés alkalmazásával, amely összekapcsolja a kórház finanszírozását a
teljesítményével. Az orvosi szociológia és az egészségügyi közgazdaságtan irodalmában ennek a
rendszernek a hatása a kórházakra és az orvosokra már jól ismert. Ez a rendszer arra készteti a
kórházakat, hogy több embert kezeljenek, esetleg súlyos betegségekkel, annak érdekében, hogy
több pénzt kapjanak. E hatás következtében növekednek az ország egészségügyi kiadásai, és ami
még fontosabb, ez nem mindig szolgálja a betegek érdekeit: míg 20 évvel ezelőtt egyértelműen a
páciens sikere volt, ha elérte az érsebészeti egységet, ma ez már nem egyértelmű. Ennek a nyílt
szelekciós mechanizmusnak a megjelenésével még az adott terápia (és így a páciens pályájának)
helytállósága sem biztos. A betegpályák hálói és közlekedési szabályai sokkal összetettebbé
váltak, és mind a betegek, mind a kutatók számára nehézzé vált felfedezésük.
Még több nehézség merült fel az etnikai hovatartozás bonyolódása következtében. Az etnikai
különbségek részletes elemzése nem állt az első tanulmány érdeklődésének középpontjában. Az
első kutatás megismétlését leginkább az egészségügyi ellátás etnikai vonatkozásainak fokozottabb
figyelembevétele motiválta. Paradox módon, ahogy előtérbe kerültek az etnikai kérdések, azzal
párhuzamosan vált egyre nehezebbé az etnikai különbségek feltárása és megragadása. Ennek oka
elsősorban az, hogy a roma tanulmányok terén fellelhető nagy számú szakirodalom és kutatás
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megnehezíti egy általános keret felállítását. Ráadásul a terület különböző iskolái és megközelítései
közötti súlyos és gyakran érzelmi alapú viták, illetve politikai megfontolások is bonyolultabbá
teszik az összképet. A gyakorlatban ez a kérdés meglehetősen érzékennyé vált, mivel
nyilvánosságot kaptak különböző botrányok egyes állami kórházakban, pl. a szegregált szülészeti
osztályok ügye.
Mindent összevetve, ezek az elmúlt 20 évben bekövetkezett változások lehetetlenné tették a
szerző számára ugyannak a kutatásnak változatlan módon való lefolytatását. Ugyanakkor a
történeti összehasonlítás nagyon hasznosnak bizonyult a szelektív mechanizmusok további
elemzésében.
Az artériás betegségek változó betegpályáiról
Amint feljebb már említésre került, a betegpályák változásainak két fő forrása az egészségügyben
tapasztalható fejlődés és a pénzügyi támogatási rendszer változása. Ez utóbbi az orvosok
érdekeinek és szempontjainak megváltozását eredményezte, amely kihat a páciensekhez fűződő
viszonyukra is, míg az előbbi a betegségek gyógyítására szolgáló lehetőségek bővítésében
jelentkezett.
Bővülő lehetőségek
Az állami egészségügyi ellátás (öt másik intézményesített ellátási forma melletti) egyik
legfontosabb fejleménye az ún. "Dotter-technika" széleskörű alkalmzása volt a vaszkuláris
radiológia területén, amely járóbeteg-ellátás keretében, egynapos műtéttel tisztítja ki az artériákat
a komoly és sokkal igényesebb kórházi műtétek helyett. De ez a magán és kiegészítő / alternatív
gyógyászatban elérhető eredményekhez képest viszonylag kis eredmény: megközelítőleg húsz
"új" kezelés érhető el az aorta stenosisa gyógyítására.
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Ennek a változásnak egyik legfontosabb következménye, hogy azt a kérdést veti fel: "ki milyen
típusú kezelést kap", míg korábban a kérdés csak a "kinek sikerül megfelelő kezelést kapnia" volt.
Nyilvánvaló, hogy a rendelkezésre álló eljárások között jelentős különbségek vannak a következő
szempontokból 1) mennyire veszi igénybe a beteget? 2) milyen mellékhatások várhatóak? 3)
mennyibe kerül? és végül 4) mennyire hatékony a kezelés? A szerző szerint ezek a kiterjesztett
lehetőségek jobban láthatóvá teszik az új szelektív mechanizmusokat. Nincsenek kész térképek a
betegek számára, hogy megkönnyítsék az útjukat, ráadásul nehéz megbízható információt
szerezni az adott kezelés hatékonyságáról. Ez azt jelzi, hogy a gyógyítás társadalmi
beágyazottsága fokozódott. A társadalomban bekövetkező minden jelentős változás nagyban
befolyásolja egy adott betegség betegpályáit. Csak hogy néhányat említsünk: több lehetőség nyílik
utazásra és megoldások keresésére Magyarország határain kívül; a közvélemény számára több
ismeret áll rendelkezésre az egészségügyről, az alternatív eljárások használata terjed, továbbá az
orvosi világnézet kezd nyitottá válni a műtétektől eltérő kezelésekre, így a kiegészítő / alternatív
gyógyászatra is.
DRG finanszírozási rendszer
A finanszírozási rendszer jelentős hatást gyakorol arra, hogy a betegpályák milyen szélesek
lehetnek, illetve meghatározza a forgalmukat is 2. Ennek a DRG-alapú változásnak az egyik
legfontosabb eredménye az, hogy a közegészségügyön belül egymással versenyző és egymásnak
ellentmondó érdekek állhatnak fenn, ami gyakran sérti a betegek érdekeit. Az új terápiák és a
betegségre vonatkozó néhány alapvető epidemiológiai adat vizsgálatát követően a szerző a fent
említett jelenségek két példáját tárja fel. A fibrinolízis a vérrögök lebontásának megelőző
technikája, de sokkal kevesebb "előnyt" és finanszírozást tud a kórház számára nyerni, mint az
amputáció, és ez a rendszert az amputáció irányába tereli. Továbbá, bár jelentős klinikai bizonyíték
van arra, hogy az alsó végtagi (lábszár) amputációknak sokkal alacsonyabb halálozási aránya van,
2

Forgalom a betegpályákon = hány beteg kap egy adott módon kezelést
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mint a felső végtagiaknak (comb), előbbi hosszabb utógondozási ideje miatt kevesebb
finanszírozásban részesül, mint a "versengő" eljárás, ami a kórházakat a betegek számára kevésbé
előnyös terápia választására ösztönzi. A végeredmény az, hogy a kórházak bizonyos fokig
feláldozhatják a beteg érdekeit saját érdekükben. Az államilag fenntartott közegészségügyi
rendszer pénzügyi nehézségei miatt egyre több olyan beteget veszít el, akiknek szükségletei
meghaladják a rendszer által kínált szintet, ezzel elősegítve annak további visszaesését.
A romák esete
Sajnálatos módon csak néhány olyan tanulmány van, amely különös figyelmet fordít a roma
betegek kezelése kapcsán felmerülő érzékeny helyzetekre. A csoport betegeivel készített interjúk
során a szerző számára világossá vált, hogy jelentős különbségek vannak a többségi és kisebbségi
populációk kultúrájában, ami gyakran feszültségekhez vezet. A kutatás ezen szegmense a
következő kérdésekre összpontosított: 1) miért alakul ki ilyen gyakran feszültség, és 2) milyen
megoldásokat fejlesztettek ki a különböző felek, hogy feloldják ezt a feszültséget.
A roma kultúra szakirodalmának tanulmányozása után a szerző összefoglalja a legfontosabb
jellemzőket,

amelyeket

az

egészségügyi

intézményekben

tapasztalható

problémákkal

kapcsolatban talált. A legelső esetben a jól ismert vitával kapcsolatban foglal állást: van-e
egyáltalán roma kultúra vagy csupán a szegénység és a nagyon alacsony társadalmi-gazdasági
normák kultúrájáról van szó? Számos híres tudós véleménye mellett foglal állást, amikor kijelenti,
hogy igen, kétségtelenül létezik "roma kultúra", amely segített ennek a népnek abban, hogy
évszázadokon keresztül fennmaradjon. A legfontosabb megállapítások a következők:
Talán a "kisebbségi kultúra" legfontosabb jellemzője pontosan a kisebbségi helyzetben van:
nagyon erős csoportkohéziót kellett kifejleszteniük annak érdekében, hogy a többségi
követelésekkel szemben küzdjenek a túlélésért. Minden olyan tudást, tapasztalatot, amely
könnyebbé tette az utódok életét, a törvény erejével kellett megszilárdítani. Ezek a belső
"törvények" gyakran ellentmondanak a többségi lakosság törvényének, ezért a csoport csak akkor
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maradhat fenn, ha megvédi ezeket a törvényeket, ezzel tovább erősíti a csoporton belüli
társadalmi kötelékeket.
Egy másik fontos elemet az élet alapvető értékei közötti különbségben lehetett azonosítani, amely
eltérő mentalitást eredményez: kevéssé törekszenek az olyan anyagi javak megszerzésére, mint a
kényelem eszközei és a státuszszimbólumok, így például a jobb autók, a szebb házak stb., és több
inspirációjuk van az élet egyszerűbben, teljességében való megélésére, saját hagyományaikat
követve. Ez az "egyszerűen csak élni" hozzáállás gyakran ellentmond az egészségügyi szakemberek
életfelfogásának.
E tekintetben azonban a roma kultúra központi jellemzője minden bizonnyal a többségi lakosság
által való folyamatos fenyegetettség érzése. A fenyegetés érzete tisztán nyomon követhető a
folklórjukban, ahogyan ezt a kulturális antropológusok a roma közösségekben végzett
terepmunkák során igen széles körben leírták. Ez az érzés valószínűleg a vándorló életmódból
származik, ám a félelem a letelepedésük után is megmaradt. Ahogy egy jól ismert belga
antropológus, Luc de Heusch is megállapította: mintha folyamatosan "ostromállapotban"
lennének, és ennek megfelelõen közelítenék meg a külvilágot. 3 Az egészségügyi ellátás
intézményes helyzeteiben a siker egyik legfontosabb eleme a szolgáltató és a beteg közötti
bizalom. Így ez az alaphelyzet a cigányság terápiája során egyértelmű nehézséget jelent.

Roma betegek az egészségügyben

A fent említett érvek alapján érthető, hogy a romák miért gondolják, hogy az egészségügyi
intézmények "veszélyes helyek". A gyógyulási folyamat önmagában is bizonytalan esemény, mivel
fügőségi helyzetet teremt a betegségben szenvedő és a megoldást kínáló orvos között. Ráadásul
mindez egy félelmetes többségi intézményben történik, ahol az ő szabályaik dominálnak. Ezen
felül lehetetlen kontrollálni azt, hogy milyen dolgokkal kerülnek kapcsolatba, így senki sem
tudhatja, hogy mit szennyeztek be a “Gadjo”- k és mi az, amit meg lehet érinteni. A kórházak
3

de Heusch, A la découverte des Tsiganes: une expedition de réconnaissance. Bruxelles: Ed. de L'Institut de Sociologie.
de L'Université Libre (1966: 34-49)
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különösen veszélyes helyek, a születés és a halál helyszínei – két veszélyes, tisztátalan tevékenység
a romák világnézete szerint.
A kutatás érdekes tényt tár fel: az aorta stenosis előfordulása meglehetősen ritka a roma
lakosság körében (a dohányzás magas aránya ellenére) és azok az esetek, amelyek végtagamputációban végződnek, még ritkábbak a többségi társadalomhoz viszonyítva. Számos módon
próbálják megmagyarázni ezt a tényt: a "folyamatos mozgásban levésnek" és a "vándorló
életmódnak" megelőző hatása van; a szegénység összefügghet az alacsonyabb koleszterinszinttel;
a tüdő- és torokrák együttes morbiditása torzító hatást gyakorol ezen adatokra. Egy másik
magyarázat a roma kultúra gyökereiben keresi a választ arra a kérdésre, hogy "miért hagyják
figyelmen kívül az amputációt kezelésként". Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy általában későn
fordulnak orvoshoz.

Szelektív mechanizmusok

A társadalmi különbségek egyértelműen jelen vannak "a mindenki számára egyenlő" egészségügyi
rendszerben. Azok, akik jómódúbbak, jóval gyorsabban és színvonalasabb ellátás keretében
tudnak a gyógyulás útjára lépni. A kérdés azokra vonatkozik, akik nagyjából hasonló társadalmigazdasági szinten vannak: a többségi társadalomra és a roma lakosság szegényeire. Korábbi
tanulmányok azt állították, hogy nincs meghatározó különbség az egészségügyi státuszukban, még
akkor sem, ha a romák helyzete speciális. Például az orvosok felkeresésének késleltetése
egyértelműen a fájdalom mértékével függ össze mindkét csoportban: csak a nagymértékű
szenvedés képes felülkerekedni a társadalmi távolságon. Ezen felül a jelenség a késői kezelések
következményeivel kapcsolatos tudás hiányából is származhat. Ugyanakkor a kisebbségi csoport
egyértelmű hátrányban van: a kisebbségi lét szelektív mechanizmusként működik: a háziorvosok
gyakran megtagadják a romák otthonainak látogatását. Mindazonáltal azok, akik jó személyes
kapcsolatokkal rendelkeznek a kórházakban, jobb intézményekhez és kezelésekhez tudnak eljutni,
főleg központi helyeken.
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A kisebbség hátrányos helyzetét valamelyest ellensúlyozhatja a család és a közösség kohéziója,
információátadás és érzelmi támogatás formájában. A többségi társadalom azonos társadalmigazdasági szinten álló tagjai nem élveznek ilyenfajta támogatást, ezért e tekintetben ők lehetnek a
legrosszabb helyzetben.

Összegzés
A roma beteg és a szolgáltatók közötti legnagyobb nehézség az egymástól való kölcsönös félelem.
Ez a kisebbségi helyzetből származik, és befolyásolja az egészségügyi szakemberek viselkedését.
Különösen a háziorvosok, az ápolónők és a mentősők érintettek ilyen helyzetekben. Ez részben
ezen szakmák presztízsének romlásához vezet, ami ismét szűkíti az alacsony társadalmi-gazdasági
státuszú betegek útját. Más tényezők, például a hálapénz, az egészségügyi ismeretek - bár nem
közvetlen tárgyai ennek a tanulmánynak - szintén erős szelektív mechanizmusokként jelennek meg
a betegek ellátásában.
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2. Komplex beavatkozások: migráció és egészség Ausztriában (AT)
Írta: Agnes Raschauer
Kivonatolt cikk: Kutalek, Ruth (2009): Migration und Gesundheit: Strukturelle, soziale und
kulturelle Faktoren. (fordítás: Migration and health: structural, social and cultural elements.) In:
Maria Six-Hohenbalken / Jelena Tošic´, eds. Anthropologie der Migration. Theoretische
Grundlagen und interdisziplinäre Aspekte, p302-321. Vienna: facultas wuv.
Bevezetés: Migrációs tapasztalat és egészségügyi kérdések

Milyen hatással lehet a migráció az egészséggel kapcsolatos kérdésekre? A migráció és az
egészségügy számos ponton, komplex módon kapcsolódik össze egymással. Ruth Kutalek több
tanulmányában (saját kutatásainak, illetve másodlagos adatok felhasználásával) foglalkozik azzal,
hogy meghatározza, hogyan befolyásolhatják a kulturális korlátok az orvosi ellátást. Kimutatja
annak fontosságát, hogy figyelmet fordítsunk a kulturális tényezőkre az egészségügyi ellátásban,
ugyanakkor érvel a strukturális konstellációk vizsgálatának fontossága mellett. Az egészségügyi
intézményekbe

belépő

bevándorlókkal

kapcsolatos

kihívásokat

gyakran

a

kulturális

különbségeknek tulajdonítjuk, ugyanakkor valójában általános strukturális szintű problémákból
erednek. Például az orvos-páciens-kommunikáció nehézségeit rendszeresen a bevándorlók oldalán
tapasztalható rossz nyelvi kompetenciáknak tulajdonítják. Az időhiány miatt bekövetkező
kommunikáció hiánya azonban komoly probléma a kórházakban. Nem csak "migráns-specifikus"
kérdésekről van tehát szó, hanem egy általános problémáról, amely láthatóbbá válhat azokban az
esetekben, amelyekben nyelvi különbségek lépnek fel. A migránsok nézőpontjából kiindulva a
szerző azt állítja, hogy strukturális szinten olyan változásokra van szükség, amelyek nem csak a
migráns betegek számára, hanem mindenkinek hasznára válna.
Bár a nyilvános vita gyakran mást sugall, a migráció nem új fejlemény Európában. A migráció
inkább az európai történelem konstitutív eleme, ami ahhoz a jelenséghez vezet, amelyet a szerző
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"többnemzetiségű valóságnak" nevez (p. 302, transl. AR). 4 A szövegben Kutalek problémaként
veti fel a "bevándorlók" mint homogén egység prekoncepcióját. Elmagyarázza, hogy a
"bevándorló" címke, függetlenül attól, hogy melyik osztályozási rendszert használjuk - a nemzeti,
társadalmi vagy etnikai hátteret a migráció idején -, mindig sokféle embert jelöl, akik között
csupán az a közös, hogy kisebbségnek számítanak. Továbbá a migrációval kapcsolatos
tapasztalatok gyakran kölcsönhatásba kerülnek más társadalmi dimenziókkal, például a nemek
vagy az életkor kérdésével, ezáltal minősítve a migrációhoz kapcsolódó problémákat.

Hozzáférés az egészségügyi intézményekhez

Bollini és Siem (1995) szerint a migránsokhoz való hozzáállás az osztrák egészségügyi rendszerben
"passzívnak" tekinthető.5 Ez azt jelenti, hogy elvárják a migránsoktól, hogy igénybe vegyék a
szolgáltatásokat és hozzáférjenek az egészségügyi intézményekhez, de ez a folyamat nem
változtatja meg a szolgáltatásokat és az intézményeket. Így nincsenek rendszerszintű válaszok a
"többnemzetiségű valóságra", mint például a migránsok igényeihez igazított szolgáltatások vagy a
migránsok akadályoztatottságának csökkentésére irányuló erőfeszítések. Kutalek azt javasolja,
hogy a biztosítók, valamint a migráns közösségek és képviselőik vegyenek részt egy közös
párbeszédben annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak a strukturális kérdésekre.
Bevándorló közösségek a mai napig ritkán vannak meghívva ilyen vitákra.
Ausztriában azon migrációban érintettek, akik az egészségügyi intézményekhez próbálnak
hozzáférni, társadalmi, gazdasági, kommunikációs és kulturális korlátokkal szembesülnek.
Először is, a migránsokat ritkán célozzák meg az egészségügyi kezdeményezések, megelőző vagy
4

Nevertheless, migration is also subject to time-specific dynamics, i.e. the fostering of the European Union,
giving way to specific patterns of migration at a specific point in time, leading also to distinct ways in which migration
and health interact. Mindezek ellenére a migráció időspecifikus dinamikának is kitett, például az Európai Unió által
folyósított támogatásoknak, amely egyes időszakokban a migráció sajátos mintáihoz vezet, ami által a migráció és az
egészségügy is különböző módokon kerül kölcsönhatásba.
5

Cf. Bollini, Paola and Harald Siem (1995): No Real Progress Towards Equity: Health of Migrants and Ethnic
Minorities on the Eve of the Year 2000. In: Social Science and Medicine 41/6, 825f.
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rehabilitációs intézkedések, illetve pszichiátriai-pszichoterápiás szolgáltatások. Sok bevándorló
magasabb színvonalat tapasztal az egészségügyi intézményekbe való belépéskor. Ennek egyik
oka, hogy információhiányban szenvednek az intézmények működésével vagy azzal kapcsolatban,
hogy hova fordulhatnak egy adott betegséggel. Másodszor, a migránsokhoz való általános negatív
hozzáállás, amely sok európai országban társadalmi jelenség, átterjed az egészségügyi rendszerre
is, ami a diszkrimináció mind közvetlen, mind közvetett formáit eredményezi.

A migrációval és az egészséggel kapcsolatos tudás: adathiány - komplex magyarázatok

Számos európai ország, köztük Ausztria, nagyon kevés adatot szolgáltat a bevándorlók egészségi
állapotáról, az egészségügyi intézményekhez való hozzáférésükről és az egészségügyi
viselkedésükről. Ugyanez igaz Ausztriában élő számos más etnikai kisebbségre is. Ami
bonyolultabbá teszi a helyzetet az az, hogy az egyének egészsége és jóléte számos tényezőtől
függ, és ezek komplex kölcsönhatásban állnak egymással. Például a szegénység az ember
egészségi állapotát befolyásoló döntő tényező. A szegénység nagyobb arányban sújtja a
migránsokat, mint az osztrák lakosság egészét. Abban az esetben is, ha összehasonlítják a
migránsokat és az ugyanazon társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező osztrák állampolgárokat, a
migránsok egészségi állapota rosszabbnak bizonyul.
A szerző különböző nemzeti háttérrel rendelkező, Ausztriában és Németországban élő
migránsokkal foglalkozó tanulmányokat elemezve beszámol a következetlenségekről, amelyek
megnehezítik a migránsok egészségi állapotára vonatkozó általános megállapításokat. Az
ellentmondások feloldása érdekében a szerző azt javasolja, hogy kifejezetten célozzák meg a
migránsokat az egészségügyi felmérésekben és bontsák le a statisztikai eredményeket a migráns
státuszra, ami nem általános gyakorlat az európai országokban.
Nem statisztikai adatokra, hanem interaktív beszémolókra támaszkodva, Kutalek kiemeli az
antropológia potenciálját az összeférhetetlenségi területek felkutatásában az egészségügy
különböző szereplői között. Az antropológiai anyag arra is alkalmas, hogy elemezze a migránsok
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korlátait az egészségügyi rendszerben, de segítséget nyújt annak értékeléséhez is, hogy a
nehézségek kulturális, társadalmi vagy strukturális kérdésekhez köthetők-e.

A testről alkotott fogalmak: A fizikai érintkezés normái, a fájdalom kifejezése

A török bevándorlók bécsi egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséről szóló kutatását 6 alapul véve
Kutalek kijelenti, hogy a kulturális és vallási elképzeléseket általában kihagyják a klinikai-páciens
interakciókból az egészségügyi intézményekben folyó kezelések során. Ezek azonban nagyon
fontosak az orvosi gyakorlat szempontjából. Elég csak a fizikai érintkezést - amely rendszerint
része az orvosi vizsgálatnak - szabályozó normákra gondolnunk amelyek hatással vannak arra,
hogyan élik meg egyes személyek az idegenek érintését. Például a kézfogás gyakori módja az
idegenek üdvözlésének Ausztriában. Azonban miközben a kézfogással az orvosok épp a köztük és a
páciensek között fennálló korlátokat

próbálják csökkenteni, ez a köszöntés növelheti egyes

betegek diszkomfort érzetét. Vallásos muzulmán nők kényelmetlenül érezhetik magukat egy
idegen férfi érintése miatt. A fizikai érintkezés normái a tisztaság és a testkép koncepcióin
alapulnak. Az orvosi gyakorlat különböző módokon érinti ezeket a normákat és a képeket:
vizsgálatokkal, egy kezelés folyamán az orvos által való megérintéssel (altatás, műtét, sebészeti
ellátás alatt), levetkőzéssel stb. Továbbá a testhez és annak belső működéséhez kapcsolódó
elképzelések befolyásolják azt, hogy hogyan írjuk le és fejezzük ki a fájdalmat és a szenvedést.
A török bevándorlók egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének tanulmányozása során
Kutalek és csapata a következő jelenetet figyelték meg egy bécsi kórházban:
"Egy női beteg, aki Törökországból Bécsbe költözött, egy kórház klinikájára kerül. A szívére mutat
és azt mondja az orvosnak: "Tűz van." Az orvos először félreérti, és úgy gondolja, hogy szívrohama
van. Amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a beteg úgy érzi félreértették és hirtelen sírni kezd, az orvos
nagyon meglepődik, és arra kéri a projekt tolmácsát, hogy fordítsa le, amit a nő mond. Kiderült,
6

Kutalek, Ruth (2009): Türkische MigrantInnen und ihr Zugang zum Gesundheitssystem in Wien. Unpublished
project report. Österreichische Hochschuljubiläumsstiftung.
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hogy a beteg azt akarta mondani, hogy "összetörték a szívét" és emiatt nagyon szenved." (p. 309,
ford. AR)
Kutalek elmagyarázza, hogy bár a fájdalom kifejezése személyenként különbözik, ugyanakkor
kultúránként eltérő sajátos kifejezési módok tárgya is. A fájdalom és a szenvedés kommunikációja
feltárja az adott személy kulturális értékeit és azt a módot, ahogy a világot értelmezi. A bécsi
egészségügyi szakemberek képzésében a nyugati orvoslás szempontjai érvényesülnek, ők a
fájdalmat helyi jelenségnek gondolják. Más kulturális hagyományok holisztikusabb perspektívából
közelítik meg a fájdalmat, a test egészét befolyásoló tényezőként. A fájdalom kifejezése és
kommunikálása az alapvető kulturális elképzeléseken alapul, de olyan tényezőkön is, mint a nyelvi
kompetencia és a beteg lehetőségei.
Ezt példázza egy Kutalek által leírt másik beszámoló. Egy reumától szenvedő nőről beszél, aki
minden alkalommal, amikor kezelésre érkezik, másik orvossal találkozik. Nehézségekbe ütközik
fájdalmának kommunikálásában, amit minden alkalommal elölről kell kezdenie, mivel nem tud a
korábbi találkozásokra, illetve orvosának az esetéhez kapcsolódó személyes tudására építeni.
Egy Bécsben végzett, női török bevándorlókra és az egészségügyi intézményekhez való
hozzáférésükre vonatkozó másik tanulmányban a szóbeli kommunikációs lehetőségek hiánya amit Kutalek "némaság" -nak nevez (transl. AR) - a betegek és a személyzet között a nehézségek
egyik legfőbb forrásaként jelenik meg. 7 Nem csupán a betegek, hanem az egészségügyben
dolgozók számára is gondot okoz, hogy úgy érzik, nem képesek adekvát módon kommunikálni
egymással. A fájdalom leírásában, a fizikai érintkezés és az illendőség normáiban felfedezhető
eltérések különösen problematikusak lehetnek abban az esetben, ha a betegek és a szakemberek
nem tudják azokat megfelelően kommunikálni. A kölcsönös megértés hiánya mindkét oldalon
frusztrációt okoz.

Konklúzió: A társadalmi, kulturális és szerkezeti akadályok felszámolása
7

Cakan, Nursen (2007): Türkische Migrantinnen und ihr Zugang zum Gesundheitssystem. Master Thesis.
Medical University of Vienna.
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Kutalek azt állítja, hogy a migráció komplexitásán belül az egészségügy kapcsán felmerülő
problémákat gyakran kulturális különbségeknek tulajdonítjuk, miközben valójában elsősorban
strukturális problémák, például a tolmácsok hiánya okozzák őket. Ezzel az érveléssel
összefüggésben a szerző kijelenti, hogy a diszkrimináció, az időbeli korlátok vagy a hierarchikus
kórházi struktúra sokkal erőteljesebben hatnak az egészségügyön belüli interakciókra, mint a
kulturális korlátok. Ezért azt javasolja, hogy legyünk óvatosak azokkal a magyarázatokkal, amelyek
a kulturális különbségeket helyezik középpontba, miközben elhanyagolják a migráns betegek
heterogenitását.
Ezenkívül a szerző azt javasolja, hogy könnyítsék meg az Ausztriában élő második generációs
bevándorlók elhelyezkedését az egészségügyi intézményekben, a diverzitás érvényesítésének
érdekében. Az intézményeknek továbbá kapcsolatot kell létesíteniük az egyre inkább
transzkulturális alkalmazottaik meglévő szaktudásával. Mindezeken felül az egészségügyi
szakembereket, valamint az egyetemeken és az orvosi iskolákban dolgozó pedagógusokat
kulturális érzékenységre kell képezni.
Rendszerszinten Kutalek a bevándorlók felé irányuló aktív megközelítésre szólít fel. Ez magában
foglalhatja az egészségügyi szolgáltatók által kiadott többnyelvű tájékoztató brosúrákat, a
tolmácsszolgáltatások, valamint az alacsony küszöbértékű szolgáltatások fejlesztését és bővítését.
Ugyanakkor ennek keretében az Ausztriában élő migránsok társadalmi helyzetének javítására is
szükség van.
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B. EGÉSZSÉG ÉS INTERSZEKCIONALITÁS
3. Az interszekcionalitás elméletének haszna az egyenlőtlenség és a különbségek egyes
dimenzióinak feltárásában (Egyesült Királyság)
Írta: Suki Rai

Kivonatolt cikk: Julie Fish (2008), “Navigating queer street: Researching the intersections
of lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) identities in health research”. Sociological
research online, 13(1), p.12.

Bevezetés

Az egészségügyi kutatók hajlamosak arra, hogy heteroszexuális perspektívából vizsgálják az
egészségügy és az egészségügyi ellátás eltéréseit, és hasonlóságokat feltételezzenek a leszbikus,
meleg, biszexuális és transznemű (LGBT) csoportok között. Ez a megközelítés nem veszi figyelembe
a fogyatékkal élők, a feketék, az etnikai kisebbségekhez tartozók (BME) és más marginalizált
csoportok tapasztalatait. Ez a cikk az interszekcionalitás elméletét vizsgálja és azt, hogyan képesek
egymáshoz kapcsolódni az eltérő identitások és az elnyomás rendszerei. Az interszekcionalitás
lényegében az egyenlőtlenség és a különbségek dimenzióit vizsgálja.

A szerző az interszekcionalitás három koncepcióját használja: a módszertani, a strukturális és a
politikai szempontút, hogy megvizsgálja, hogyan árnyalja a leszbikusság tapasztalatát az osztály és
a nem, valamint azt, hogy a rasszizmus és a heteroszexizmus milyen hatással van a BME férfiak és
nők életére.
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A korai feminista elemzésekben és elméletekben a társadalmi nemet általános kategóriának
tekintették az elnyomás elemzése során. A BME-nőket, a fogyatékkal élő nőket, illetve a
munkásosztálybeli hátterű nőket nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem vették figyelembe. Az
interszekcionalitás elméletét azért alakították ki, hogy felszínre hozza a fekete nők kizárását a
feminista elméletekből és a kutatásokból. Ez az elmélet azt állítja, hogy a nemet és a “fajt 8” nem
szabad egymástól függetlenül elemezni, ahogy nem lehet egyszerűen "összekapcsolni" sem
őket.

Az interszekcionalitás kifejezés Kimberlé Crenshaw munkájához kapcsolódik. Crenshaw az Egyesült
Államok közúti rendszerének metszéspontjait felhasználva alkotta meg metafóráját:

"Interszekcionalitás akkor történik, amikor egy kisebbségi csoportból származó nő... megpróbál
navigálni a város fő átkelőhelyén... A főút a “Rasszizmus út". Egy keresztutca lehet a
Gyarmatosítás, majd jön a Patriarchátus út... Nem elég az elnyomás egyetlen formájával
foglalkozni, hanem minden formáját látni kell..." (Crenshaw, K. (2001)).

A feministák az interszekcionalitás elméletét a fajok, nemek és osztályok közötti kapcsolatok
vizsgálatára használták (többek között) az egészségügyre vonatkozóan.

Ez a tanulmány az interszekcionalitás jelentőségét vizsgálja az LGBT kutatásokban. Az írás elsőként
a feltételezett hasonlóságokat vizsgálja meg és azt, hogy ez hogyan homogenizálta az LGBT

8

Az észak-amerikai irodalomban, ellentétben az európaival, szabadon használják a faj fogalmát. Fontos azonban
minden pillanatba észben tartani, hogy a fogalom még itt sem egy objektív biológiai különbséget jelöl, hanem
különböző bőrszínű emberek tapasztalatát arról, hogy a társadalom, hogyan osztályozza és ítéli meg őket. Az európai
történelmi tapasztalat óvatosabbá teszi a szerzőket és még a faj társadalmi értelmében sem használják a fogalmat,
nehogy azt a látszatot keltsék, hogy az emberiség valóban különböző, tudományosan elkülöníthető „fajra” osztható.
Abban azonban mindenki egyetért, hogy bár a faj fogalmának nincs tudományos megalapozottsága, a rasszizmus
létező társadalmi jelenség. (a szerk.)
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közösségeket, majd azt a kérdést veti fel, hogy az interszekcionalitás fogalma mennyiben
módosítja a képet.
A homogén homoszexualitásról szóló heteronormatív diskurzusok lebontása

A korai feminista kutatások arra törekedtek, hogy a nőket egy osztályként azonosítsák, és csak a
férfiak és a nők közötti különbségeket ábrázolták. Hasonló módon a korai kutatás arra törekedett,
hogy azt vizsgálja, hogy az LGBT közösség egészségügyi igényei eltérnek-e a heteroszexuális
közösség egészségügyi igényeitől. Elmondható, hogy míg a csoporton belüli hasonlóságokat
hangsúlyozták, a különbségek háttérbe szorultak.

Bár sikerült az LGBT-csoportot társadalmi kategóriaként azonosítani, a csoportokon belüli
különbségek, mint például a faj, a fogyatékosság és az életkor, figyelmen kívül maradtak.

Hogyan különbözik az interszekcionalitás elmélete az LGBT szociológiai elméletek más
megközelítéseitől?

A Queer teoretikusok igyekeznek lebontani az identitás kategóriákat. Azt állítják, hogy
tapasztalataik alapján az identitások nem illeszthetőek tisztán egy kategóriába. Az általános
hozzáállás úgy tekint a nemre, hogy azt állandónak fogja fel, feltételezve, hogy az ember vagy az
egyik vagy a másik nemhez tartozik. A transzneműek ezen kategóriákon kívül helyezik el magukat,
és általában megkérdőjelezik a fix nemi kategóriákat. A Queer-elmélet célja az identitáskategóriák
dekonstrukciója, és ezzel az egyenlőtlenségek lebontása.

A szerző az interszekcionalitás három kategóriáját vizsgálja: módszertani, strukturális és politikai
szempontból. Ezeket a kategóriákat az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.
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Módszertani interszekcionalitás

A szerző azt állítja, hogy a homoszexuális férfiakkal és leszbikusokkal kapcsolatos kutatások
többségét még mindig túlnyomórészt fehér, középosztálybeli, fiatal és fizikailag egészséges
résztvevők végzik. Ennek tulajdonítható az összegyűjtött minták homogenitása.

Az Egyesült Királyságban az általános lakossági mintavételekre leggyakrabban használt
nyilvántartások nem azonosítják azokat a háztartásokat, akiknek tagjai leszbikusok, melegek,
biszexuális-, vagy transzneműek (például a választói nyilvántartás vagy az irányítószámnyilvántartás).

Mivel az LGBT kutatóknak nincs hozzáférése a véletlenszerű mintavételi módszerekhez, innovatív
módszereket találtak ki arra, hogy megkönnyítsék a különböző csoportok szétválasztását az LGBT
kutatások során. Martin és Dean (1993) kimutatták, hogy a közegészségügyi kampányon keresztül
kiválasztott meleg férfiak populációja eltér a más forrásokból származókétól. Ez a minta
jellemzően fiatalabb, alacsonyabb jövedelmű, főleg afrikai-amerikai vagy spanyol férfiakból
tevődött össze. Ezekre a férfiakra kevésbé jellemző, hogy homoszexuális csoportok vagy
szervezetek tagjaivá váljanak. 9

Hickson és munkatársai (2004) az ismerkedési módszerekkel demonstrálták az egyes demográfiai
csoportok megcélzásának jelentőségét. Ebben a tanulmányban három mintavételi módszert, Pride
eseményeket, szórólapokat és online lehetőségeket használtak. A kevésbé iskolázott férfiak
nagyobb valószínűséggel használják a szórólapokat - ez a módszer a fekete és ázsiai férfiakat
vonzotta. “Más” fehér (azaz nem brit) férfiak nagyobb valószínűséggel használják a Pride
eseményeket, míg a britek jellemzően az internetet részesítik előnyben.
9

Martin, J. L., & Dean, L. (1993). Developing a Community Sample of Gay Men for an Epidemiological Study of AIDS.
In C. Renzetti & R. Lee (Eds.), Researching Sensitive Topics (pp. 82-99). Newbury Park, CA: Sage Publications.
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Hasonlóképpen, a leszbikus egészségügyi kutatás az önazonosításra támaszkodott. Azonban sok
BME LGBT személy nem használja a leszbikus vagy meleg kifejezést önmaga leírására,
következésképpen nem szerepel a kutatásban. Ennek érdekében az egészségügyi kutatók a
szexuális identitás több meghatározását dolgozták ki, beleértve a vágyat, a viselkedést és az
identitást. Ezekkel a befogadó fogalommeghatározásokkal úgy vélik, hogy ösztönözhetik az
alulreprezentált csoportok részvételét.

Strukturális interszekcionalitás

Crenshaw a strukturális interszekcionalitást olyan módszerként írja le, amely szerint "a színes nők
helyzete a faj és a nem metszéspontjában minőségi szempontból különbözik a fehér nőkétől”
(1993:1245). A strukturális interszekcionalitás figyelembe veszi a társadalmi egyenlőtlenség
mintázatát.

Ebben a fejezetben a szerző azt vizsgálja, hogy a rasszizmus és a heteroszexizmus hogyan dolgozik
együtt az egyenlőtlenségek erősítésében. A szerző három példát mutat be ennek illusztrálására:

1. A coming out élménye mennyiben lehet más egy fekete meleg férfi számára
2. Hogyan befolyásolja a leszbikusok társadalmi helyzete leszbikusságuk megélését
3. A mentális egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek és azok eltérései az LGBT
közösségekben.
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Az identitás kialakulása és a coming out a fekete és fehér LGBT közösségekben

A coming out két rendkívüli élményre utal, egyrészt arra, amikor a személyek maguk előtt ismerik
el nemi identitásukat, másrészt arra, amikor másoknak is elmondják, hogy leszbikusok, melegek
vagy biszexuálisak. A nyilvánosság általi elfogadottság pszichológiai egészséget és önbecsülést
eredményez. Az identitás formálódásáról és a coming outról szóló irodalom kiterjedt, de
megintcsak fehér, nyugati koncepcióra támaszkodik.

Az etnikai kisebbségekhez tartozó LBGT személyek esetében kevésbé valószínű, hogy olyan
nyitottak legyenek szexualitásukkal kapcsolatban, mint fehér társaik. Az identitás kialakulásáról és
a coming outról szóló irodalom nem veszi figyelembe azt, hogy mennyiben térhetnek el a BME
(kisebbségi) személyek élményei e téren. A coming outnak eltérő hatásai lehetnek, és a döntést a
homoszexuális identitás nyílt elfogadása mellett az etnikai származás megtagadásának tekinthetik
(Green, 2003).

A leszbikusok társadalmi pozíciói: fehér munkásosztálybeli és középosztálybeli leszbikusok

A heteronormatív diskurzusok az LGBT személyeket középosztálybeliként írják le, és elszigetelik
őket az egyéb társadalmi csoportok által tapasztalt egészségügyi egyenlőtlenségektől. Ezek a
feltevések hozzájárultak a fehér munkásosztálybeli leszbikusok kutatásból való törléséhez.

Az LGBT közösségek mentális egészségével kapcsolatos tapasztalatok

Az LGBT közösségekben egyre nagyobb aggodalomra adnak okot a mentális egészségügyi
kérdések. Nagyon keveset tudunk arról, hogy mennyiben térnek el az LGBT közösségek
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egészségügyi szükségletei a többségi társadalométól. Az egyik interszekcionális megközelítés
azzal foglalkozik, hogy a BME közösségek LGBT-tagjainak mennyiben és miért különböznek a
mentális egészséggel kapcsolatos élményei. Több kutatásra van szükség a rasszizmusnak és a
homofóbiának a BME LGBT személyek mentális egészségére gyakorolt hatásairól az Egyesült
Királyságban. Diaz és munkatársai (2001) tanulmányozták a meleg és biszexuális latino férfiak
egészségi állapotát, amely során sok férfi számolt be rasszizmussal kapcsolatos tapasztalatairól a
meleg közösségen belül. 10

Politikai interszekcionalitás

A szerző a politikai interszekcionalitást politikai szerveződésekként (a társadalmi mozgalmakon
belül) és (a kormányzati és egyéb szervezetek által elfogadott) politikai folyamatokként határozza
meg. Ezért a megfontolásra kerülő kérdések a következők:

Hogyan járulhat hozzá a többszörös egyenlőtlenségekről szerzett tudás a diszkrimináció
leküzdéséhez?

Mik a politikai költségek és akadályok ezen tudás megszerzése során?

A szerző értekezése arra összpontosít, hogy mennyire kiterjedten léteznek politikailag releváns és
elismert intézmények az LGBT egyenlőtlenségek leküzdésére; valamint a szexuális identitás
statisztikájának hiányára; és arra, hogy milyen mértékben képviselik az LGBT-érdekeket a politikai
folyamatokban.

10

Diaz, R. M., Ayala, G., Bein, D. E., Henne, J., & Marin, B. V. (2001). The Impact of Homophobia, Poverty, and
Racism on the Mental Health of Gay and Bisexual Latino Men: Findings from 3 US Cities. American Journal of Public
Health, 91 (6), 927-932.
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Nincsenek adataink arról, hogy az Egyesült Királyságban élő LGBT közösségeken belül hány ember
él gyermekekkel, milyen munkákat végeznek vagy hol élnek. Az Egyesült Királyságban csak
becslések léteznek az LGBT lakosság méreteire vonatkozóan.

Az LGBT önkéntes és közösségi szektor infrastrukturális támogatásának hiánya korlátozza az LGBT
közösség érdekképviseletének mértékét a politikai folyamatokban.

Konklúzió

Ez a cikk az interszekcionalitás elméletét vizsgálja és azt, hogy a különböző identitások és az
elnyomás rendszerei hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz.

A cikk középpontjában az egészségügyi kutatások állnak és az, hogy az egyenlőtlenségek és a
különbségek több dimenzióját figyelembe veszik-e az LGBT egészségügyi egyenlőtlenségek
kutatása során.

Vizsgálja ezen felül a korai feministák korábbi próbálkozásait a nők és férfiak közötti
egyenlőtlenségek kezelésére. Ezen korai feministák osztályként azonosították a nőket, és nem
ismertek olyan dimenziókat, mint a faj, az életkor, az osztály és a fogyatékosság.

Hasonlóképpen, az LGBT kutatások során a kutatók nem vetettek fel többdimenziós
megközelítéseket, csupán a heteroszexuális közösség és az LGBT közösség tapasztalatait
hasonlították össze.
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A cikk arra ösztönöz, hogy vizsgáljuk meg azokat a módszereket, amelyekkel adatokat gyűjtünk,
amikor kutatásokat végzünk. A szerző azt állítja például, hogy a homoszexuális férfiakkal és a
leszbikusokkal kapcsolatos kutatások többségét továbbra is elsősorban fehér, középosztálybeli,
fiatal és fizikailag egészséges résztvevők végzik. Meg kell vizsgálnunk, miként gyűjtünk adatokat és
különböző módszereket kell használunk a különböző csoportok részvételének ösztönzésére.

A szerző a szexualitás definícióit is megvizsgálja. A BME LGBT közösség tagjai lehet, hogy nem
LGBT-ként határozzák meg önmagukat. Többféle definíciót kell alkalmaznunk, beleértve a vágyat,
a viselkedést és az identitást, hogy ösztönözzük a részvételt, és befogadóbbnak kell lennünk
megközelítésünkben.

Az LGBT közösség egészségügyi egyenlőtlenségeinek vizsgálata során figyelembe kell venni a
strukturális interszekcionalitást. Ez különösen érvényes a heteroszexizmus és a rasszizmus
kapcsolatára. Figyelembe kell venni, hogy a BME (kisebbségi) LGBT személyek tapasztalatai hogyan
különböznek a fehér társaikétól. A következőket kell szem előtt tartani:0

•

A "coming out" eltérő a BME közösségekben. Valaki, aki BME és LGBT is, nagy
valószínűséggel kevésbé lesz nyitott szexualitását illetően, mint fehér társai.

•

A kutatások az LGBT közösségeket alapvetően középosztálybelinek írják le, ezzel nem
ismerik el a többi érintett társadalmi csoportot, és kizárják tapasztalataik vizsgálatát.

•

Nagyon kevés kutatás készült a BME LGBT közösségekről, valamint a rasszizmus és a
homofóbia rájuk gyakorolt hatásáról.

A politikai interszekcionalitás azt írja le, hogy a politikai struktúrák mennyiben akadályozhatják a
kutatási módszereket. Az adatgyűjtést nemzeti szinten vizsgálja. Az Egyesült Királyságban például
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nagyon kevés adat áll rendelkezésre az LGBT közösségekről, csak becslések léteznek az LGBT
lakosság méretére vonatkozóan.

Fontos, hogy az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek vizsgálatánál figyelembe vegyük az
interszekcionalitást. Ez a tanulmány arra ösztönzi az olvasót, hogy vizsgálja meg az
egyenlőtlenségek és a különbségek több dimenzióját.

Amikor megvizsgáljuk az egészségügyi egyenlőtlenségeket és az egészségügyi szükségleteket,
figyelembe kell vennünk, hogy minden egyes társadalmi kategóriában, mint például az LGBT
közösség, időt kell fordítanunk arra, hogy megvizsgáljuk a csoportokon belüli különbségeket,
például a faj, a fogyatékosság vagy az életkor dimenziói mentén. Ezeket a különbségeket nem
lehet figyelmen kívül hagyni, mivel alapvetően fontos a rasszizmus, az életkor és a különböző
képességek figyelembe vétele például a homofóbia vizsgálata keretében. Csak így fogjuk tudni
jobban megérteni az egészségügyi egyenlőtlenségeket és az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés akadályait.

További irodalom:

•

Greene, B. (2003) Beyond heterosexism and across the cultural divide - developing an
inclusive lesbian, gay and bisexual psychology: A look to the future. In L. Garnets & D. C.

•

Kimmel (Eds.), Psychological perspectives on lesbian, gay, and bisexual experiences. New
York, NY: Columbia University Press.

•

Crenshaw, K. (2001) Mapping the margins: Intersectionality, identity, politics and violence
against women of color. Paper presented at the World Conference Against Racism.
Available at www.hsph.harvard.edu/grhf/WoC/feminisms/crenshaw.html
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4. Az állami ápolási-gondozási szolgáltatások igénybevétele az idős dán nemzetiségűek és
bevándorlók körében (DK)
Szerző: Margit Helle Thomsen
Kivonatolt cikk: “Ældre danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser („Az állami
ápolási-gondozási szolgáltatások igénybevétele az idős dán nemzetiségűek és bevándorlók
körében”) szerzők: Hansen, Eigil Boll és Siganos, Galatios, KORA, Helyi és Regionális Kutatások
Dániai Állami Intézete (a megjelenés idején: Megyék és Települések Kutatóintézete),
Munkadokumentum, 2009, 1-35. o.
Bevezetés
Dániában az idős népesség egyre nagyobb hányadát teszik ki a nem nyugati országokból érkezett
idős bevándorlók. Számuk és arányuk az idős népességben továbbra is növekedni fog, 2030-ra
megnégyszereződik.
Felmerül a kérdés, hogy ezek a demográfiai és szociokulturális változások milyen
következményekkel járnak az állami szektorra, a jóléti juttatások iránti igényekre, illetve a
juttatások elosztására. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy életmódjukból és életkörülményeikből
fakadóan az idős bevándorlók a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat a dán nemzetiségű
idősekhez képest nagyobb vagy kisebb mértékben veszik-e igénybe. A jelen munkadokumentum
egy, a témában végzett átfogó dániai kutatás fő eredményeit és következtetéseit mutatja be.
Cél
A kutatás célja annak vizsgálata és elemzése volt, hogy az idős bevándorlók nagyobb vagy kisebb
mértékben veszik-e igénybe az állami szolgáltatásokat, mint a dán nemzetiségű idősek. A kutatás
elsősorban nem nyugati országokból származó idős bevándorlókat vizsgált, de szerepeltek benne
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nyugati országokból érkező bevándorlók adatai is. A vizsgált populáció 65 éves és annál idősebb,
2007. január 1-én Koppenhága városában élő személyekből állt.
A vizsgálat az idősek részére nyújtott állami és önkormányzati egészségügyi és szociális
szolgáltatások három fő területére tért ki:
•

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

•

Gyakorlati segítségnyújtás

•

Ápoló-gondozó otthonok

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokba a dán kontextusban beletartozik a nap
bármely szakában a személyes szükségletek kielégítéséhez, például az ágyból való felkeléshez, a
mosakodáshoz és testápoláshoz, a lefekvéshez, a gyógyszerek bevételéhez stb. nyújtott segítség.
Költségek szempontjából ez azzal jár, hogy az esti, éjszakai órákban nyújtott szolgáltatás drágább,
mint a napközbeni gondoskodás.
A gyakorlati segítségnyújtásba tartozik többek között a takarításban, mosásban, vásárlásban
nyújtott segítség. Költségek szempontjából ezen juttatások díját az erre fordított órák száma
alapján lehet kalkulálni. Az ápoló-gondozó otthonok kategóriájába az időseknek biztosított
lakhatási megoldások széles köre tartozik. Ide tartozik például a védett lakhatás és ápoló-gondozó
otthonok biztosítása olyanok számára, akik betegségükből fakadóan speciális szükségletekkel
rendelkeznek, pl. demenciában szenvedők részére ellátást biztosító otthonok stb.
A kutatásban a három kategória vizsgálata külön történt, de együttesen is értékelték az idősek
által igénybe vett egészségügyi és szociális ellátások jellemzőit.
Elméleti-módszertani megközelítés, adatforrások
Ezen sajátos egészségügyi és szociális ellátásokból kiindulva a kutatás és elemzés egy speciális, „az
egészségügyi szolgáltatások igénybevételének viselkedési modellje” elnevezésű keretmodellen
alapult. A modell alkalmazásával a kutatók az etnikai hovatartozás mellett egyéb olyan tényezőkről
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is információkat kaptak, melyek magyarázhatják az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének
egyes mintáit. Így a modell több, az egyén szintjén megjelenő magyarázó változót vizsgált:
•

Hajlamosító változók, pl. nem, életkor, iskolázottság, etnikai hovatartozás

•

Olyan változók, melyek növelhetik vagy csökkenthetik az állami szolgáltatások
igénybevételének mértékét, pl. jövedelem, az állami szolgáltatások mellett elérhető
alternatív ápolási-gondozási lehetőségek

•

Szükségletorientált változók, pl. egyéni egészségügyi mutatók

Ezeket az egyéni változókat regresszióanalízis segítségével több változóvá alakították, hogy
kiderüljön, az etnikai hovatartozás és a bevándorlói háttér valójában milyen mértékben
befolyásolja az állami egészségügyi szolgáltatások igénybevételét. Így a kutatók függő és független
változókkal is dolgoztak. Függő változók az önkormányzati egészségügyi és szociális ellátás, a
független változók pedig az etnikai hovatartozással kapcsolatos tényezőkre utalnak.
Az idős népességet ez alapján a következő csoportokba sorolták: 1) dán nemzetiségűek 2) nyugati
országokból érkezett bevándorlók, akik kevesebb, mint 10 éve élnek Dániában, 3) nyugati
országokból érkezett bevándorlók, akik több mint 10 éve élnek Dániában 4) nem nyugati
országokból érkezett bevándorlók, akik kevesebb, mint 10 éve élnek Dániában, és 5) nem nyugati
országokból érkezett bevándorlók, akik több mint 10 éve élnek Dániában.
Ezen túl a kutatók számos olyan változót kontrolláltak, amelyek hatással lehetnek az állami
egészségügyi szolgáltatások iránti igényre, illetve azok igénybevételére. Ezek közé a változók közé
tartoznak a demográfiai, társadalmi-gazdasági és iskolázottságra vonatkozó adatok, a családi
állapot, a család, az egyedül vagy partnerrel élés, a különböző ideig tartó kórházi tartózkodások
stb. Összességében az adatforrásokban az önkormányzati nyilvántartásokból és állami
statisztikákból kinyert intézményi adatok együttesen szerepeltek, köztük a következők:
•

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, a gyakorlati segítségnyújtás és az ápológondozó otthonok egyéni igénybevételére vonatkozó adatok a teljes népességben. A
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kutatásban felhasznált, a Koppenhága városában nyújtott ellátásokra és intézményekre
vonatkozó adatok nyilvántartásokból és adatbázisokból származnak.
•

A demográfiai jellegű és az iskolázottságra és foglalkozásra vonatkozó adatok forrása a Dán
Statisztikai Hivatal

•

Az egészségbiztosítás igénybevételére és a kórházban töltött napok számára vonatkozó
adatok a nemzeti egészségbiztosítási szolgálattól származnak

•

A magyarázó tényezők szignifikanciáját regresszióanalízisek során vizsgálták, fokozatosan
kizárva a nem szignifikáns tényezőket. A végső becslések csak olyan magyarázó tényezőket
tartalmaztak, melyek erős, szignifikáns korrelációban voltak a függő változókkal, azaz a
vizsgált egészségügyi szolgáltatásokkal.

Összefoglalva, az összesített változók és adatforrások elemzése vagy egyszerű logikai regresszióval
vagy lineáris regresszióval történt. Ez a módszertani megközelítés lehetővé tette a szignifikáns
korrelációk megállapítását a szolgáltatások igénybevétele és (az etnikai-szociális) háttér
összefüggésében. Emellett a módszertan az eltérések és egyéb olyan tényezők korrigálására is
lehetőséget biztosított, melyek befolyásolhatják az összehasonlítást és az eredményeket, és ezáltal
hibás hipotézisekhez és következtetésekhez vezethetnek.
A legfontosabb eredmények
Az elemzés számos különbséget tárt fel a bevándorlók és a dán nemzetiségűek között az
egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. Néhány példa:
•

Társadalmi háttér és hosszú távú tartózkodás, mint magyarázó tényezők

A vizsgált egészségügyi szolgáltatások igénybevétele általánosságban szignifikáns eltérést mutatott
a népességcsoportok között a vizsgálat ideje alatt. Eszerint a dán nemzetiségűek 40%-a vette
igénybe valamelyik szolgáltatást a vizsgált évben, szemben a nem nyugati országokból érkező tíz
évnél rövidebb, illetve hosszabb ideje Dániában tartózkodó bevándorlók 14, illetve 18%-ával.
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Érdemes megjegyezni, hogy a több mint tíz éve Dániában tartózkodó, nyugati országokból érkező
bevándorlók sokkal közelebb állnak a dán nemzetiségűek által mutatott mintákhoz. Ez arra
utalhat, hogy a nyugati háttér és a hosszú távú tartózkodás együttesen befolyásolhatja az idős
embereket az állami egészségügyi szolgáltatások igénybevételében. Ugyanakkor kisebb mértékben
ugyan, de hasonló trend látható az olyan nem nyugati országokból érkezett bevándorlók esetében,
akik több mint tíz éve tartózkodnak Dániában.
•

Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, mint magyarázó tényező

Amint látszik, a szolgáltatások igénybevételének gyakorisága a nem nyugati országból érkező,
kevesebb mint 10 éve az országban tartózkodó bevándorlók körében mutatja a legalacsonyabb
értéket. Ez, annak ellenére, hogy a populáció összes csoportjának tagjai ugyanazokba a
korcsoportokba tartoztak, utalhat kisebb mértékű szükségletekre és igényekre. Egy másik
magyarázat lehet a dán jóléti rendszer és állami juttatások ismeretének hiánya. Minél kevesebb
ideje tartózkodnak az országban a bevándorlók, annál kevesebbet tudnak a rendszerről és a
juttatásokról. Ebbe beletartozhat a hozzáférhetőséggel, eljárásokkal stb. kapcsolatos ismeretek
hiánya is. Ezeken túl a Dánia és a származási ország egészségügyi rendszere közötti kulturális és
intézményi különbségek határozottan szignifikánsak lehetnek az időseknek nyújtott állami
szolgáltatások jellegét, mértékét és hozzáférhetőségét tekintve. Végül nyelvi és kommunikációs
szempontok is fontos szerepet játszhatnak a szolgáltatások igénybevételében.
•

A családon alapuló ellátás, mint magyarázó tényező

Az ismeretek szerepe mellett az elemzés azt is mutatja, hogy az idős, nem nyugati országokból
származó bevándorlók nagyobb mértékben támaszkodnak a családjuk támogatására, különösen az
országba érkezést követő első években. Az eredmények arra is utalhatnak, hogy a szolgáltatások
igénybevételének mintái idővel egyre inkább igazodnak a dán mintához. Ez tükrözheti azt, hogy az
állami egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek idővel bővülnek. De mutathatja azt is,
hogy a bevándorlók egyre jobban alkalmazkodnak a dán életmódhoz, ahol a generációk külön
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élnek, és ahol különösen a nők teljes munkaidős foglalkoztatottsága miatt nehéz a
hagyományosabb, családon alapuló életmódot fenntartani.
•

Az életkor, mint magyarázó tényező

A dán nemzetiségűek után a nem nyugati országokból érkező, több mint 10 éve Dániában
tartózkodó bevándorlók alkotják a legnagyobb csoportot a populációban, de a nem nyugati
országokból érkező bevándorlók átlagosan fiatalabbak a dán nemzetiségű lakosságnál. A dán
nemzetiségűekkel összehasonlítva a 70 évesnél fiatalabb népesség körében az arányuk magasabb,
míg a 80 évesnél idősebbek körében jelentősen alacsonyabb volt.
•

A háztartás, mint magyarázó tényező

Az egyedül élő állampolgárok aránya szignifikánsan alacsonyabb volt a nem nyugati országokból
érkező, több mint 10 éve az országban tartózkodó bevándorlók körében, mint bármely másik
csoportban. Ez meglepő lehet, tekintve, hogy a nem nyugati országokból érkező bevándorlók
általánosságban fiatalabbak, mint a többi csoport, de magyarázhatja az állami ápolási-gondozási
szolgáltatások iránti igény kisebb mértékét is.
A kutatás eredményeinek összefoglalása
Összefoglalva, a kutatás a következő eredményeket hozta:
•

A kutatás ideje alatt a 65 éves és annál idősebb népesség körében a vizsgált
szolgáltatásokat az idős bevándorlók ritkábban vették igénybe, mint a dán nemzetiségűek.
Ez megfigyelhető volt az összes szolgáltatást együtt véve, és egyenként a vizsgált
szolgáltatástípusok vonatkozásában is.

•

A házi gondozást tekintve az ápolási-gondozási és segítségnyújtási szolgáltatások
gyakorlati segítségnyújtás összetevőjének igénybevétele jellemzően alacsonyabb mértékű
az idősebb bevándorlók, mint az idősebb dán nemzetiségű lakosság esetében. Ez arra utal,
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hogy az idősek körében, a dán nemzetiségűekhez viszonyítva, az igénybe vett gyakorlati
segítség nagyobb arányban származott más forrásból.
•

Az ápolási-gondozási szolgáltatásokból a személyes gondoskodásról megállapítást nyert,
hogy az idős bevándorlók ezt nem veszik szignifikánsan kisebb mértékben igénybe, mint az
idős dán nemzetiségűek csoportja. A nem nyugati országokból származó, hosszú ideje
Dániában tartózkodó idősek az idős dán nemzetiségűek csoportjánál nagyobb mértékben
veszik igénybe a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat.

•

Végül a tartózkodás hosszához kapcsolódó idő-tényező nyilvánvalóan fontos szerepet
játszik az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételében. Így azok a bevándorlók, akik
több mint 10 éve élnek Dániában, gyakrabban vesznek igénybe állami ápolási-gondozási,
illetve segítségnyújtási szolgáltatásokat, mint a rövidebb ideje Dániában élő bevándorlók.

Összefoglalás
A kutatási eredmények nem magyarázzák teljesen az idős dán nemzetiségűek és az idős
bevándorlók között az önkormányzati egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevétele terén
mutatkozó különbségeket. Ugyanakkor a főbb eredmények egy része feltétlenül arra utal, hogy 2
tényező különösen erősen befolyásolja ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételét:
Először is, már a szolgáltatások elérhetőségéről való ismeretek rendkívül fontosnak tűnnek az
igénybevétel mintáinak alakulásában. Eszerint az időseknél a szolgáltatások igénybevételében
megjelenő minták annál jobban hasonlítanak az idős dán nemzetiségűekéhez, minél régebben
tartózkodnak az országban.
Másodszor, az idős családtagokról a családon belül való gondoskodás hagyománya szintén
fontosnak tűnik abban, hogy az idősek miként veszik, illetve nem veszik igénybe az állami
egészségügyi és szociális szolgáltatásokat.
Ezeket a trendeket összekapcsolva levonható a következtetés, hogy az idősek körében a hosszú
távú tartózkodás több szempontból is befolyásolja az állami egészségügyi és szociális
szolgáltatások igénybevételét, és ezáltal az életmódot is. Az újonnan érkezőknek időre van
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szüksége, hogy az elérhető szolgáltatások létezéséről, azok részleteiről tájékozódjanak.
Ugyanakkor azonban az általános szociokulturális és társadalmi-gazdasági körülményeknek nagy
hatása van a szolgáltatások igénybevételének mintáira, miközben a hagyományos családi minták
követése nehézzé válik. Különösen ide tartozik az a szociokulturális és társadalmi-gazdasági
hagyomány, mely szerint a nőnemű családtagok otthon maradnak, hogy gondoskodjanak a
családról általában, és ezen belül különösen a család idős tagjairól. A dán körülmények között a
bevándorló családoknak mind a férfi, mind a női családtagok keresetére szüksége van. Emiatt
növekszik az igény az idős családtagoknak nyújtott állami ápolási-gondozási szolgáltatások iránt,
ami így felgyorsítja az életmódbeli változásokat, és az állami szolgáltatások igénybevétele
tekintetében a dán mintához való igazodást.
Következtetésképpen nagy szükség van arra, hogy a bevándorló családokat megismertessék a dán
jóléti rendszerrel, és az idősek számára elérhető juttatásokkal. Ugyanakkor fontos lenne az
egészségügyi és szociális dolgozók körében az interkulturális megértés javítása, általánosságban a
bevándorló családok, illetve különösen az idős személyek életmódjával, szükségleteivel és
elvárásaival kapcsolatban.
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5. Nők és anyák: mit jelent sebezhetőségük a migrációs áramlásokban (IT)
Szerző: Alessandra Cannizzo
Kivonatolt cikk: „Donne e madri nella migrazione” (Nők és anyák a migrációban) szerző: Viapiana,
S., Antrocom Online Journal of Anthropology, 2011; 7:1+, 83-91. o.
Absztrakt
Az elmúlt években a nők szerepe a migrációs áramlásokban a migráns közösségek strukturális
változásait tükrözve kulcsfontosságúvá vált. Az új körülmények miatt a migráns nőknek újra kell
gondolniuk a hagyományos értékeiket és normáikat, mikor szembesülnek a fogadó ország eltérő
fogalmaival, elképzeléseivel és szervezeti struktúráival, egyebek mellett a szociális és egészségügyi
rendszerek szerveinek, szervezeteinek megértése terén. A bevándorló nőket különösen érintik
ezek az újraértelmezési és egyeztetési folyamatok, különösen az anyaság, a házastársi kapcsolatok
és a testhez kapcsolódó rítusok (pl. infibuláció) esetén.
Bevezetés
A tanulmányban Stefania Viapiana antropológus érdekes elemzést mutat be, gyakorlati példákon
keresztül ismerteti, hogy az életmód és egyes testhez kötődő gyakorlatok miként változnak a
származási ország és kultúra függvényében. Elsőként a szerző bevezeti a „kettős átmenet”
fogalmát: ez az a kihívásokkal teli helyzet, amivel a bevándorló nők szembesülnek azáltal, hogy a
befogadó ország értékei és normái eltérnek az övéktől, miközben a származási ország értékeire is
tekintettel kell lenniük. Ezt követően a szerző elemzi, milyen új kihívást jelent a bevándorló nők
számára, hogy az új társadalmi környezetben autonómiát harcoljanak ki maguknak a férjük
fennhatóságával szemben. A szöveg kiváló szakértőkre hivatkozva kísérli meg tisztázni a nemi
identitás bizonyos szempontjait, és megvilágítani

a „női nemi szervek módosításának”
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gyakorlatait, néhány gondolatébresztő esetet említve. A nemi identitással kapcsolatban néhány, a
szakértők által említett adat kihangsúlyozza, hogy bizonyos kultúrákban a férfi felsőbbrendűsége
természetes, biológiai jelenségként jelenik meg, amivel a nők maguk is nagymértékben
egyetértenek, illetve amihez ők is aktívan hozzájárulnak. A női nemi szervek módosításának
gyakorlatát számos példán keresztül elemzi az írás, ezeket a gyakorlatokat olyan rítusokként
kezelve, melyeket a nők a helyi hagyomány részeként őriznek meg. Az írást több esettanulmány
ismertetése zárja, melyek rámutatnak, hogy a hagyományos gyakorlatok egy része miként jelent
kihívást a bevándorlóként élő, a nyugati népességcsoportokkal kapcsolatban álló nők számára.

A bevándorló nők kettős átmenete és az etno-pszichiátria szempontjai
A szerző ismerteti azokat a kutatásokat, köztük friss antropológiai vizsgálatokat is, melyek a
bevándorlók által megélt egyéni identitásválságra fókuszálnak, valamint annak veszélyére, ha
ezekben a kontextusokban nem vesszük figyelembe a nemi identitás kérdéseit.
Levinson és Beneduce (2004) tanulmánya megállapította, hogy azokban a társadalmakban, ahol a
nők elleni erőszak ritkábban fordul elő, jellemző a nemek közötti hatalom hatékony megosztása.
Ezen eredmények alapján a szerző azt állítja, hogy a migrációs esemény után kialakuló konfliktusok
azoknak a változásoknak az eredményeképpen jönnek létre, melyeket az új életkörülmények közé
került párok tapasztalnak. Így a Viapiana által képviselt újszerű elképzelés értelmében a
bevándorló nők egy új ellenséggel küzdenek, azaz férjük fennhatóságával, és próbálnak
autonómiát kiharcolni maguknak az új társadalmi környezetben.
A bevándorló nők új életkörülményei jelentette újdonságokat részletezve a tanulmány ezen felül
rávilágít arra, hogy a nők kulturális identitása a család, illetve a szülői csoport támogatása nélkül
hogyan válik még problematikusabbá. A nehézségek közé tartozik, hogy a nők a származási ország
bizonyos rítusaihoz nem fordulhatnak, és ez gyakran pszichológiai problémákhoz vezet. Sok példa
kapcsolódik a gyerekszüléshez, például az újszülött megvédése a démonoktól (pl. a dzsinn a
Magreb régióban) vagy speciális, az újszülött és a leendő, illetve frissen szült anya étkezésével,
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higiéniájával kapcsolatos szokások. Ba szerint az ilyen szertartásokat lehet valódi „átmeneti
rítusnak” nevezni (Ba, 1994, 59-72. o.), melyek célja a frissen szült anya félelmeinek és
szorongásainak csillapítása, és az újszülött csoportba érkezésének kihirdetése.
Viapiana ismerteti álláspontját a „kettős átmenet” jelenségéről, amikor a bevándorló nők
„szembesülnek a fogadó ország értékeinek és normáinak újszerűségével, miközben fájdalmasan
elszakadnak származási országuk kultúrájának értékeitől és gyakorlatától” (Viapiana, 2011, p.86,
ford.).
Nemi identitás és nemi konfliktusok
A publikáció második felében a szerző számos, szakértők és kutatók által kidolgozott, a nemi
identitásra és nemi konfliktusokra vonatkozó elméletet részletez azzal a céllal, hogy a nyugati
társadalmakban a bevándorló nőknél a testtel kapcsolatos kulturális gyakorlatok magyarázatát
elméletileg megalapozza. Az ismertetett antropológiai elméletek és tanulmányok áttekintést
nyújtanak arról, hogy társadalmilag és kulturálisan hogyan jön létre a férfiakhoz képest
szimbolikusan és gyakorlatilag is alacsonyabb rendűnek tekintett női identitás. A férfiak és nők
közötti egyenlőtlen viszony abban is megjelenik, hogy milyen elképzelések és gyakorlatok vannak
jelen a női testtel, és annak inherens, „természetes” hátrányként érzékelt jellemzőivel - pl.
törékenység, alacsonyabb súly, kisebb termet, terhesség és szoptatás – kapcsolatban (NahoumGrappe, 1996; Héritier, 2002). Ebben a tekintetben Héritier úgy érvel, hogy a másság képzete
valami olyanban gyökerezik, melyet a világ harmóniájának megzavarásaként, esetleg vétekként
látunk (felidézi az elveszett Paradicsom gondolatát). A nyugat-afrikai mitológiában például az a
képzet él, hogy a nők és férfiak különálló, független csoportokban éltek valaha, és önállóan
szaporodtak. Aztán a férfiak felfedezték a női testet, mint a szaporodáshoz nem kötődő gyönyör
forrását, ami a teremtő istenségnek ellenére volt, ezért arra kényszerítette a férfiakat és a nőket,
hogy együtt éljenek. Ez a hagyomány nem elszigetelt példa, világszerte számos kultúrában találunk
olyan mítoszokat, ahol nők úgy szülnek, hogy abban a férfinak nincs szerepe, hanem vagy
természeti elemek (szél, tenger) révén, vagy szűznemzéssel termékenyülnek meg.
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Moisseeff (1997) egy másik érdekes példát hoz fel, mikor kihangsúlyozza, hogy a telepesek és a
gyarmatosított népcsoportok, illetve általában a domináns és alávetett csoportok közötti kapcsolat
milyen hatással van, és milyen relevanciával bír különösen a szexualitás, a test, a reprodukció és a
nemi szerepek terén. A szerző a nemhez kapcsolódó konfliktusokat összekapcsolja azzal az
ellenállással, amit a fejlődő gazdaságok a gazdaságilag fejlettebb országok növekvő kulturális
hegemóniájával szemben mutatnak.
Infibuláció, kimetszés, identitás: jelek a testen
A tanulmány ezen része a nőkön végzett, testhez kötődő gyakorlatokat vizsgálja, különböző
kulturális hagyományokból hozva példákat. A női testre, a női szexualitásra vonatkozó jelek,
mitikus és rituális szokások rendszereire számos példa van a különböző társadalmakban. Viapiana
kihangsúlyozza, hogy az ilyen, a nő reprodukciós szférájának irányítását célzó folyamatok
gyakoriak, és sokféle jelentést hordozhatnak, illetve sokféle céljuk lehet, például a megtisztulás, a
gyermekből nővé válás jelzése, vagy a harmónia és társadalmi rend visszaállítása, a rendet
megzavaró női test ellenében.
A női nemi szervek módosításának gyakorlata már a nagy világvallások (iszlám, zsidó, keresztény)
kialakulása előtt jelen volt, és fennmaradt, mint a domináns és alárendelt kultúrák között az
erőviszonyok fenntartásának rítusa. Azokban a társadalmakban (Etiópia, Szaúd-Arábia, Szomália,
Egyiptom és Szudán), ahol a nők szexualitásának és szüzességének kontrollálására fennmaradt az
infibuláció gyakorlata, a módosítással kapcsolatban különböző rítusok vannak jelen. Időnként a
megtisztulás jelentését is hordozza, vagy a célja egy kis mértékben férfiasnak tűnő testrész (a
csikló) eltávolítása, hogy a lánygyermeket a „helyes” szexuális kategóriába kényszerítse (pl. a
Dogon törzs Maliban, melyet Griaule tanulmányozott az 1930-as években). Ezeken a példákon és
tanulmányokon keresztül Viapiana kihangsúlyozza, hogy a különböző kultúrák találkozásakor
hogyan válik a testi integritás a leginkább kihívást jelentő értékek egyikévé. A test megjelölésére
különböző magyarázatok vannak (pl. a hatalmi dinamika szabályozása, ahogy Augé, 2002 állítja),
melyek különböző jelentést közvetítenek, és mindenképpen hatással vannak a „megjelölt” nő
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pszichéjére. Az infibulációval kapcsolatos tapasztalatukat a bevándorló nők alig-alig osztják meg;
ugyanakkor a szerző kihangsúlyozza, hogy életük alapvető élményeként utalnak rá, amelyre a
származási országuk kultúrája szerinti, a női test szépségéhez kötődő esztétikai normáknak való
megfeleléshez szükség van (Fusaschi, 2003).
Viapiana kihangsúlyozza, hogy a női nemi szervek módosításával kapcsolatosan milyen erős
ellentétben vannak a nyugati és más társadalmak által képviselt értékek, amit az infibulációt
alkalmazó országokból érkező bevándorló nők mindenképpen megtapasztalnak a befogadó
országban.
Van der Kwaak, (1992, 777-787. o.) megjegyzi, hogy például Szomáliában a szűziesség és a női
szexualitás kontrollálása mélyen kötődik magának a női identitásnak a definíciójához. Ebben az
összefüggésben az infibuláció mint beavatás is megjelenik, ezt fejezi ki a rítus és a használt
nyelvezet is: a beavatkozás előtt a lányt qabar-nak („kislány”) nevezik, utána qabar dhoocil
(„infibulált lány”) azaz „feleségnek való lány” lesz belőle, akiért a jövendő férjnek ki kell fizetnie a
„menyasszonyváltságot”. Emellett az, hogy a lányt le is borotválják, még nyilvánvalóbbá teszi a
rítus beavatás-jelentését.

Összefoglalás
A bevándorlás jelenlegi rendszere kihívásokat támaszt a mindennapi életben azok elé, akik
elmenekülnek hazájukból és azok elé is, akik a fogadó országokban élnek. Kétségtelen, hogy
ezekben a folyamatokban a nők a legsebezhetőbbek, elsősorban azért, mert anyák, és mert
testükhöz különböző jelentések kapcsolódnak. Ahogy azt Viapiana több tanulmányra való
hivatkozásával alátámasztja, a bevándorló nőknek a „kettős átmenet” tapasztalatával kel
szembenézniük, mikor egyszerre szembesülnek a fogadó ország értékeivel és normáival, miközben
a származási országuk kultúrájának értékeire is tekintettel kell lenniük.
Egyrészről a szerző írásában a nem nyugati kultúrákban érvényes, a női testet érintő gyakorlatok
kritikai értelmezését adja. Másrészt rámutat a bevándorló közösségek és a befogadó országok
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értékei közötti óriási különbségekre (bár vannak közös vonások, például a férfi és a női nem bináris
felfogása), kihangsúlyozva, hogy a bevándorló nők még nagyobb nehézségekkel találják magukat
szemben, mikor a származási országuk kultúrájának és a befogadó társadalomnak a domináns
értékeit kell összeegyeztetniük. Összegezve, a szerző értékes gondolatokat vet fel, amelyek
elősegítik a nők szerepének tisztázását a migrációval érintett társadalmakban. A változatos példák
és az idézett szerzők sokfélesége miatt a szöveg jól használható bevezető az egészséggel
kapcsolatos kulturális sokféleség kihívást jelentő aspektusaiba.
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C. KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI ELTÉRÉSEK AZ EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG
MEGÉLÉSÉBEN
6. Szúró fájdalom? Égő érzés szívtájékon? Kulturális eltérések a fájdalom megélésében (AT)
Írta: Agnes Raschauer
Kivonatolt cikk: Kohnen, Norbert (2009): Feeling and coping with pain in different cultures. In:
Ruth Kutalek / Armin Prinz, eds. Essays in Medical Anthropology. The Austrian Ethnomedical
Society after Thirty Years, 321-328.o. LIT Verlag GmbH: Bécs

Bevezetés
Általában a fájdalom megélésére vagy úgy tekintenek, mint tisztán egyéni dologra, vagy mint ami
olyan biológiai folyamatokhoz kapcsolódik, amelyek azonos hatással vannak minden emberi
lényre. Például az emberek némelyikének látszólag magas a fájdalomküszöbe, míg másoknak
alacsonyabb, és esetleg a fájdalomra túlérzékenynek tekintjük őket. Mindazonáltal az, hogy az
emberek hogyan élik meg és értelmezik a fájdalmat, nemcsak az egyéni toleranciaszintjüktől függ,
vagy egyszerűen biokémiai reakciókból adódik. A fájdalom megélése inkább a világ megértésének
társadalmi módjaitól függ, amelyek hatással vannak arra, ahogyan a testi érzékeléséket
értelmezzük. Írásában Norbert Kohnen a fájdalom megélésének alapjául szolgáló koncepciók
kulturális eltéréseit vázolja fel. Antropológiai kutatásokat áttekintve számos példát hoz a fájdalom
kulturálisan specifikus megélésére és feldolgozására.
Az egészségügyi gyakorlatra negatív hatással lehet, ha nem vagyunk tudatában annak, hogy a
fájdalmat a különböző kultúrákban hogyan érzékelik és fejezik ki, például amikor egy orvos úgy
gondolja, hogy a betegnek nincsenek fájdalmai, míg valójában a beteg tapasztalatai nem esnek
egybe az orvosnak a fájdalom érzékelési módjával kapcsolatban előzetesen kialakított
elképzeléseivel.
A fájdalom megtapasztalásának kulturális eltéréseit vizsgáló antropológiai kutatások
gáló amelyek bemutatják
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Kohnen kifejti, hogy míg az “érzékelési küszöb[…], ami a legkisebb bizsergést vagy melegségérzetet
okozó inger” tekintetében kevés kulturális eltérés van (321.o.), a fájdalomküszöböt rendkívül
változatosnak találták. Ennek kifejezetten illusztratív példáját találjuk Hardynál és munkatársainál
(1952), akik leírják, hogy a mediterrán térségben és Észak-Európában élő emberek eltérő
hőmérsékletet tartanak fájdalmasnak. Az utóbbiaknak fájdalmat okoz az a hőmérséklet, amely az
előbbiek szerint egyszerűen csak „meleg”.11
A szerző utal továbbá Mark Zborowski korszakalkotó művére (1951, 1969) 12, aki megállapította,
hogy nemcsak a fájdalom megtapasztalása és kifejezése rendkívül változatos, és függ a világ
kultúraspecifikus értelmezési módjaitól, de az is, ahogyan a közösségek bánnak szenvedő
tagjaikkal. Zborowski antropológiai kutatásokat (interjúzás, kérdőívezés, és helyszíni megfigyelés)
folytatott egy katonai kórházi osztályon, négy betegcsoportra fókuszálva: ír származású
amerikaiak, olasz származású ameriakaiak, zsidó amerikaiak, és angolszász amerikaiak. Zborowski
azt találta, hogy míg az ír származású betegek alig beszéltek a fájdalmukról, és visszahúzódnak
magányukba, az olasz származásúakra jellemző volt szenvedésük nyílt kifejezésre juttatása, és a
társaság iránti igény. Leírta továbbá, hogy eltérő volt a hozzáállás a fájdalomhoz aban a
tekintetben is, hogy mennyi hangsúlyt fektetett a beteg arra a tényre, hogy fájdalmai vannak, és
mennyire bízott a saját tapasztalataiban.
“Kulturális megküzdési stratégiák”
Az antropológiábn a fájdalom kezelésére a kulturális közösségekben kialakult módokat „kulturális
megküzdési stratégiáknak” nevezzük (323.o.). Ezek a stratégiák olyan tudásra és hagyományokra
építenek, amelyek az előző generációktól származnak, és amelyek hosszú ideje alapul szolgálnak
társadalmi gyakorlatokra a betegség és a fájdalom kezelésében és a gyógyításban. Olyan
kulturálisan elfogadott elképzeléseket foglalnak magukban, amelyek útmutatóul szolgálnak az
egyéneknek arra, hogyan cselekedjenek a fájdalom megjelenése esetén, és hogyan adjanak neki
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értelmet. Az adott kulturális csoportra jellemző „kontrollhitek” döntőek az adott megküzdési
stratégiák kialakulása szempontjából. Míg a briteket, íreket és az észak-európai embereket
egyénközpontúként jellemzik, akik hajlamosak a belső kontrollhitre, az olasz vagy a török
társadalmat családközpontúként, a külső kontrollhitre való hajlammal. Tehát az első csoportba
tartozók hajlamosak az egyénre összpontosítani, amikor a fájdalommal kell megbirkózni,
megtartják maguknak az érzéseiket, és társadalomból való visszavonulást választják. Ezzel
ellentétben az utóbbiba tartozók szenvedésük közben előnyben részesítik családtagjaik társaságát,
emellett közösségi stratégiákat alkotnak meg a fájdalom kezelésére.
Kohnen öt különböző megküzdési stratégiát ír le, amelyek mindegyikét egy-egy etnikai és vallási
csoporttal hozza összefüggésbe, bár eközben hangsúlyozza, hogy „minden megnevezett stratégia
arányosan megtalálható mindegyik kultúrában” (323.o.). Kohnen többek között megnevezi a
fájdalommal

való

megbirkózás

végzetmagyarázatú

stratégiáit,

amelyek

a

fájdalom

megszüntetését egy magasabb entitásnak tulajdonítják. Következésképp a szenvedő egyén
kevésbé kötelezett arra, hogy cselekedjen, azaz felkeresse az orvost, és tegyen valamit
szenvedésének csökkentése érdekében. Néha mágikus praktikákat végeznek, amelyek hatással
lehetnek arra, ahogyan a fájdalmat megtapasztalják. A fájdalom vallási alapú kezelése, amely pl. a
keresztények vagy buddhisták körében szokásos, ezzel ellentétben úgy fogja fel a fájdalmat, mint
egy próbát, amelyet az egyénnek ki kell állnia, hogy bizonyítsa hitét. Egy harmadik koncepció a
fájdalom racionális kezelése, amelyben a fájdalmat megvizsgálják, egy bizonyos testrésznek
tulajdonítják, felügyelik, és professzionális orvosi kezelésnek vetik alá. A fájdalom érzelmi
megközelítése ebben a modellben nem helyénvaló.
Következtetés: Az orvosi gyakorlatban oda kell figyelni a fájdalom megtapasztalásának kulturális
eltéréseire
Kohnen azt állítja, hogy a minőségi ellátás szempontjából káros, ha a fájdalmat univerzális,
egyetemes jelenségként kezeljük. A páciensek a fájdalom megtapasztalását különféle módokon
fejezhetik ki: visszavonulással, racionalizálással, sírással, vagy érzelmi zaklatottsággal. Nincs olyan
kifejezési módja a fájdalomnak, amely hitelesebb lenne, és inkább jelezne valódi szenvedést, mint
egy másik. Ha ragaszkodunk ahhoz az elképzeléshez, hogy a fájdalom megélésének, és annak,
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ahogy azt a páciensek kommunikálják, valamilyen adott módon kell megmutatkoznia, az
félreértésekhez, frusztrációhoz, és esetleg akár a páciens panaszainak hibás kezeléséhez vezet.
„Mindegyik páciens adatközlő, de nem mindegyik adatközlő jó. Az, hogy a páciens jó adatközlő-e
vagy sem, ténylegesen az őt vizsgáló orvoson múlik, hogy ő mennyire jól érti meg a pácienst, és
mennyire képes az adatközlő látókörének és tapasztalatainak kiszélesítésére.” (326.o.)
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7. A “Chagas”-kór felfogása és kezelése egy olyan országban, ahol a betegség nem honos:
egy multidiszciplináris kutatás, Bologna, Olaszország (IT)
Írta: Alessandra Cannizzo
Kivonatolt cikk: “La malattia di Chagas in un paese non endemico: il contesto bolognese. Analisi
multidisciplinare della malattia e del fenomeno migratorio” (Chagas Disease in a Non-endemic
Country: A Multidisciplinary Research, Bologna, Italy.) by Di Girolamo, C., Marta, B.L., Ciannameo,
A., Cacciatore, F., Balestra, G.L., Bodini, C., Taroni, F., Annali di Igiene, 2010; 22:1
Angol változat: Journal of Immigrant and Minority Health, 2016. 18(3), 616-623.o.

Kivonat
A Chagas-kór epidemiológiai helyzetében történt jelentős változást követően úgy tűnik,
Olaszország lesz a betegség második nem-honos megjelenési területe Európában, ami a latinamerikai bevándorlókat, és az előrelátható fertőzöttségi rátát illeti. A Bolognai Egyetem gyakorló
kórháza egy etnográfiai kutatáshoz kapcsolódva keresztmetszeti tanulmányba kezdett. A
tanulmány

eredményeit

összehasonlítva

a

nem-honos

területeken

folytatott

korábbi

tanulmányokkal, a kutatók azonosítani tudták a Chagas-kór, valamint egyéb egészségügyi
problémákkal kapcsolatos tapasztalatok szubjektív percepcióit egy latin-amerikai bevándorlókból
álló mintában, Emilia Romagna régióban. A percepciók fontosak, mivel hatással vannak a
megelőzés és gyógyítás lehetőségeire.

Bevezetés
A kezdeti fázisban gyűjtött információkat felhasználva, a kutatás a Chagas-kórt az eredetének és
nem-honos országokban való terjedésének elemzése keretében vizsgálta. A népesség azon része,
akiket leginkább érint ez a rendellenesség, jellemzően vidéken élnek, és egyes szerzők
hangsúlyozzák a társadalmi távolságot azzal, hogy „elfeledett csoportokként” írják le őket. A
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Chagas-kór szorosan kapcsolódik a szegénységhez és a vidéki léthez, ennek a stigmatizációnak a
következménye a munkaerőpiaci diszkrimináció, valamint a betegség terjedése a nem-honos
országokban, a jobb életkörülményeket kereső hátrányos helyzetű emberek bevándorlásából
kifolyólag. Neves szervezetek által folytatott tanulmányok kimutatják, hogy a Chagas-kór
világszerte hét-nyolc millió embert érint. A szerzők állítása szerint, ha figyelembe vesszük a
hátrányos helyzetű emberek elmúlt évtizedekben lezajlott migrációjának globális folyamatait, a
Chagas felütötte fejét a nem-honos területeken is, mint amilyen Észak-Amerika, Európa, és a
nyugat-csendes-óceáni térség. A tanulmány rávilágít a kór szubjektív percepcióját illető
információk hiányára, amely a bevándorlóknak a kihívást jelentő életkörülményekkel kapcsolatos
bizonytalanságából ered, ugyanis gyakran vannak ennél sürgetőbb egészségügyi szükségleteik, és
több akadállyal is szembetalálják magukat, ami az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást
illeti. Az alábbi tanulmánynak, amelyet először készítettek egészségügyi szakértők az Emilia
Romagna régióban, az a célja, hogy előzetes adatokkal szolgáljon a Chagas-kórról, és a betegség
szubjektív percepcióiról az új bevándorlási hullámok kontextusában. A betegség előfordulásának
valamint a hozzá kapcsolódó szubjektív percepcióknak a vizsgálatához a kutatás egy társadalmiepidmológiai megközelítést használ, amely lehetővé teszi a megelőzést az érintett populáció
körében.
Módszertan
A dolgozat második részében a szerzők elmagyarázzák, hogy milyen módszereket használtak a
kutatás során. A Bolognai Egyetem gyakorló kórházában folytatott keresztmetszeti vizsgálatban
orvosok, mikrobiológusok, közegészségügyben dolgozó orvosok, és orvosi antropológusok
sokszínű csapata vett részt. A projekt célja tágabb értelemben az egészséghez való jog támogatása
és elősegítése volt a latin-amerikai népesség körében, amely bevándorlói háttere miatt sokkal
jobban ki van téve az egészségügyi állapotra kedvezőtlenül ható társadalmi-gazdasági
tényezőknek. Ennek eredményeképpen, a latin-amerikai bevándorlók egy csoportjával közösen
egy illusztrált többnyelvű tájékoztatót készítettek azzal céllal, hogy terjesszék a kórral, a
diagnózissal, és a kórház által kínált kezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat.
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A résztvevők kiválasztása és az adatgyűjtés
A szerzők végigvezetik az olvasót az adatgyűjtés teljes folyamatán, melyet kérdőívek és interjúk
segítségével végeztek veszélyeztetett emberek egy csoportjában, akik identitásukat tekintve a
régióban jelen lévő latin-amerikai bevándorlók voltak. Minden összegyűjtött információt
rögzítettek egy kutatási naplóban. A vizsgált időszakra (2010 november - 2013 május) vonatkozóan
bemutatott eredmények Chagas-tesztekből származtak, amelyeket ingyenesen végeztek azokon a
veszélyeztetett embereken, akik bármilyen egészségügyi okból igénybevették a szolgáltatást,
valamint azokon, akik kérték azt, miután értesültek róla a tájékoztató kampányból. Antropológiai
szempontból a kutatás mélyrehatóan tanulmányozta a Latin-Amerikából a bolognai térségbe
történő bevándorlási hullámok specifikus történelmi és társadalmi-kulturális jellemzőit is, és
összekapcsolta ezeket a kór szubjektív percepciójával.
Adatelemzés
Az etno-antropológiai kutatás a latin-amerikai népességre jellemző gyülekezési formák és az
általuk látogatott helyek feltérképézesével kezdődött. A szerzők megállapítják, hogy ebben a
fázisban, de az egész kutatás során is az egyik fő előny a multidiszciplináris megközelítés
alkalmazása volt. A tanulmány során folyamatosan végezték mind a kvantitatív változók, mind a
kvalitatív adatok leíró elemzését. Az elemzésen a terepmunkát követően finomítottak, amikor a
jelentéssel bíró tartalmakat vizsgálták és értelmezték.
A kutatás eredményei a bolognai térségben
A kapott eredmények a kvantitatív elemzésre vonatkoznak, amely fényt derített a kór társadalmi
hátterére. 151 egyént vizsgáltak, 94,7%-uk a járvány sújtotta területekről érkező felnőtt latinamerikai bevándorló volt, 3,97%-uk örökbefogadott gyermek, és 1,32%-uk olasz turista. A kutatás
eredményei rávilágítanak, hogy az Argentínából, Bolíviából, és Brazíliából származó bevándorlók
jobban ismerték a kórt, míg a peruiak és ecuadoriak, akik a Közép-Amerikából, Kolumbiából és
Venezuelából érkezettekkel együtt a minta 40%-át tették ki, nem, vagy alig valamit tudtak róla. A
lefolytatott etnográfiai kutatás feltárta, hogy a jobb társadalmi helyzet segíti az integrációt az olasz
egészségügyi rendszerbe, valamint azt is bebizonyította, hogy a kemény munka, és a kihívást
jelentő életkörülmények jelentősen befolyásolják a kór érzékelését és ismeretét. Az etnográfiai
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kutatás emellett feltárt egy meglehetősen bonyolult helyzetet, ami a bevándorlási minták
betegség tapasztalatokra való hatását illeti. Példának okáért, a Brazíliából, Argentínából,
Kolumbiából és Chiléből érkező bevándorlók (főként nők) egy kis csoportja, akik politikai okokból
költöztek Olaszországba és olaszokkal házasodtak, jobb egészségi állapotban voltak, ami a
társadalmi kontextusba való jobb integrációval, magasabb társadalmi státusszal, és az
egészségügyhöz, valamint egyéb forrásokhoz való könnyebb hozzáféréssel függ össze. Az
interjúban résztvevő különböző érdekeltek rámutattak arra, hogy a kutatási projektben való
részvétel hasznos lehet a társadalmi befogadást segítő új eszközök kifejlesztésében, egy olyan
hálózat létrehozásával, amely a bevándorlókat érintő lényeges kérdések, mint a munka, a
bürokrácia és a törvényesség megvitatására szolgál. A feltérképezés valóban meghozta azt a kívánt
hatást, hogy elősegítette a Latin-Amerikához közvetlenül vagy közvetetten kötődő szereplők
dinamikus helyi hálózatának létrehozását.
Összehasonlítás korábbi kutatásokkal és tapasztalatokkal
A szerzők egy összehasonlító kutatássorozatnak köszönhetően jóval teljesebb elemzést nyújtottak,
mind orvosi, mind társadalmi szempontból. A felnőtt latin-amerikai bevándorlók alkotta
alcsoportnál a Chagas-kór összesen 8,39%-ban volt jelen. Ez a százalékos arány hasonló ahhoz,
amit Svájcból és Olaszország más területeiről jelentettek, de elmarad a barcelonai mögött. Az
előző jelentésekkel egybehangzó adat még, hogy a bolíviaiak tűnnek a leginkább érintett
csoportnak, különösen az általuk tapasztalt nehéz élet- és munkakörülmények miatt. A szerzők
szerint széles körben ismert, hogy az idősebb latin-amerikai bevándorlók nagyobb fertőzési
kockázatnak vannak kitéve, mint a fiatalok, ami elsősorban a járvány sújtotta országokban
folytatott kontrollprogramok progresszív végrehajtásának köszönhető. A nem-honos országokban,
mint amilyen Olaszország, a tanulmány megerősíti az előző kutatások eredményeit a betegséghez
társított kockázati tényezőkre és viselkedésformákra vonatkozóan. Megerősítést nyert, hogy a
Chagas-kór problémát jelent abban a helyi kontextusban, amelyben a kutatást végezték. Az egyik
végeredmény egy ajánlás volt a tágabb értelemben vett jogokkal, és különösen az egészséghez
való joggal kapcsolatos munkára, figyelembe véve az összes társadalmi-gazdasági és politikai
tényezőt, amelyek nem kapcsolódnak szigorúan az egészségügyi szektorhoz.
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Összefoglalás:
A bemutatott kutatás során gyűjtött adatok lehetővé tették a szerzőknek, hogy értékeljék a
Chagas-kór társadalmi aspektusait Olaszországban, és hogy azonosítsák a kór kezelésének javítása
érdekében teendő további lehetséges lépéseket. A dolgozat rávilágít arra, hogy a tanulmányban
résztvevő latin-amerikai bevándorlók különböző mértékben voltak tudatában ennek a
betegségnek. A legtöbb Chagas által érintett egyénnek voltak ismeretei a betegségről, a családnak,
közvetlen tapasztalatnak, valamint a származási országukban folytatott médiakampányoknak
köszönhetően, de a mintában résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy a kórról és a hozzá
kapcsolódó kockázatokról szóló tájékoztató kampány fontos lenne a veszélyeztetett népesség
tudatosságának növelése érdekében. A tanulmány mellékhatása ennek a tudatosságnak a
létrehozása volt. Hozzájárult a különféle társadalmi-kulturális jellemzőkhöz kapcsolódó kockázati
tényezők hatékonyabb felméréséhez is. Ismert, hogy az idősebb latin-amerikai bevándorlók
nagyobb fertőzési kockázatnak vannak kitéve, mint a fiatalok, ami elsősorban a járvány sújtotta
országokban

folytatott

kontrollprogramok

progresszív

végrehajtásának

köszönhető.

Hasonlóképpen gyakoribb volt a Chagas-kórral diagnosztizált rokon azok körében, akiknek a tesztje
pozitív lett, valószínűleg a kockázatos környezetben való osztozás, vagy a vertikális átvitel miatt.
Továbbá, a korábbi vidéki lakóhely - általában a latin-amerikai kontinens legszegényebb és
legelszigeteltebb területein - szintén közös kockázati tényező volt a fertőzött egyének körében,
ahogy azt más szerzők állították összehasonlító kutatásokban. A kutatás különösen azért fontos,
mert Emilia Romagnában zajlott le, egy olyan régióban, amelyet még nem tanulmányoztak ebből a
szempontból, és amelyet leginkább érint a bevándorlók jelenléte, valamint azért is, mert
multidiszciplináris megközelítéssel folytatták le. A következtetések és ajánlások az egészségügyi
rendszer gyakorlati fejlesztését célozzák, a Chagas-kór jobb kezelése érdekében. Továbbá a kutatás
interdiszciplináris jellege a Chagas-kórral összefüggő társadalmi és kulturális vonatkozások további
mérlegeléséhez vezetett, hangsúlyozva az orvosi és antropológiai megközelítések integrációjának
fontosságát a kutatások során.
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Memo ŕ ias do Instituto Oswaldo Cruz. 2002;97(5):603–12.
Di Girolamo C, et al. Chagas disease at the crossroad of interna- tional migration and public health
policies: why a national screening might not be enough. Euro Surveill. 2011;16(37):19965. 13.
Angheben A, et al. Chagas disease in Italy: breaking an epidemiological silence. Euro Surveill.
2011;16(37):19969.
Di Girolamo C, et al. Chagas disease in a non endemic country: a study in the district of Bologna
(Italy). Multidisciplinary analysis of the disease in the Latin American migrant population. Annali di
igiene medicina preventiva e di comunità. 2010;22(5):431–45.

61

Jackson Y, et al. Prevalence, clinical staging and risk for blood- borne transmission of Chagas
disease among Latin American migrants in Geneva, Switzerland. PLoS Negl Trop Dis.
2010;4(2):e592.
Lescure F-X, et al. Chagas disease, France. Emerg Infect Dis. 2008;14(4):644–6.
Muñoz J, et al. Clinical profile of Trypanosoma cruzi infection in a non-endemic setting:
immigration and Chagas disease in Barcelona (Spain). Acta Trop. 2009;111(1):51–5.
PAHO (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet). Quantitative estimation of chagas disease in the
Americas. Montevideo: PAHO; 2006.
Rassi A, Marin-Neto JA. Chagas disease. The Lancet. 2010;375(9723):1388–402.
Pinto Dias JC. Human chagas disease and migration in the con- text of globalization: some
particular aspects. J Trop Med. 2013;2013:789758.
Rechel B, et al. Migration and health in an increasingly diverse Europe. The Lancet.
2013;381(9873):1235–45.
Regione Emilia-Romagna. Popolazione residente straniera; 2013. http://statistica.regione.emiliaromagna.it/servizi-online/
Requena-Méndez A, et al. Health policies to control Chagas disease transmission in European
countries. PLoS Negl Trop Dis.
2014;8(10):e3245.
Roca C, et al. Chagas disease among the Latin American adult population attending in a primary
care center in Barcelona, Spain. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5(4):e1135.
Valerio-Sallent L, et al. A clinical and epidemiological study of the Trypanosoma cruzi infected
population in the north metropolitan area of Barcelona. Rev Cl ́ın Esp. 2012;212(7): 329–36.
Velarde-Rodriguez M, et al. Need of comprehensive health care for T. cruzi infected immigrants in
Europe. Rev Soc Bras Med Trop. 2009;42(2):92–5.
Ventura-Garcia L, et al. Socio-cultural aspects of Chagas disease: a systematic review of qualitative
research. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(9):e2410.
World Health Organization. Control of Chagas disease: second report of the WHO Expert
Committee. WHO technical Report Series, no. 905, Geneva; 2003.

62

World Health Organization. Chagas disease: control and elimination. A63/20. In 63rd World Health
Assembly; 2009. www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_63.20_Eng.pdf. 12.
World Health Organization. Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases.
First WHO report on neglected tropical diseases, Geneva, Switzerland; 2010.

63

D. ORVOSI PLURALIZMUS
8. Miért olyan népszerűek az alternatív gyógymódok, és mit tanulhatunk az európai
egészségügyi rendszerről egy kínai klinikán? (HU)
Írta: Szántó Diana
Kivonatolt cikk: Zörgő Szilvia, Purebl György, Zana Ágnes: “A komplementer és alternatív medicina
felé orientálódó terápiaválasztást meghatározó tényezők” (Factors explaining the choice of
complementary and alternative medicine), Orvosi Hetilap, 2016. 157. évfolyam, 15. szám. 584–
592.

Bevezetés

Ez a dokumentum meglehetősen széleskörű kérdést vet fel: miért fordulnak el a 21. századi
európai társadalmakban élő emberek a biomedicinától, hogy aztán egészségügyi problémáikat
alternatív gyógymódok segítségével orvosolják? A szerzők erre a kérdésre keresik a választ egy
2014-ben kezdődő hosszú távú terepmunkára alapozva, amelyet egy budapesti kínai klinikán
folytattak. Kutatásuk rávilágít arra, hogy minden orvosi rendszer - beleértve a biomedicinát is mindig kulturális rendszer is egyben. A kínai klinikákra járó betegek ezeket a különböző kulturális
rendszereket ötvözik és szabadon navigálnak azok között.

A CAM-ról összehasonlító perspektívában

A kiegészítő és alternatív gyógyászat (CAM) használata egyre népszerűbb a nyugati
társadalmakban. Egy 2002-es tanulmányból az derül ki, hogy az USA lakosságának 36-42% -ánál
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figyelték meg ilyen kezelések alkalmazását. Európában a lakosság 56%-a részesítette előnyben
ezeket a kezeléseket, míg Magyarországon csak 23,1% választotta az alternatív gyógymódokat.
Igaz, hogy az időbeli különbség (a magyar statisztika 1989-ből származik) miatt nehéz
összehasonlítani ezen adatokat. A nemzeti statisztikák ritkán összehasonlíthatóak, de a nagy
különbségek általában különböző társadalmi kontextusokra és kulturális rendszerekre utalnak.
Például Ghánában a rákos betegek 73,5%-a fordul hagyományos gyógymódokhoz, ami érthető
abban a helyzetben, ahol a legtöbb ember nem engedheti meg magának a nyugati gyógymódok
igénybevételét. Meglepőbb az a tény, hogy az európai rákbetegek 83%-a is alkalmaz alternatív
gyógymódokat egy másik tanulmány szerint. A CAM használói szociodemográfiai jellemzőikben
hasonlítanak egymásra: általában jól képzett, középkorú nők, akik valamilyen hosszan tartó
betegségben szenvednek.

A CAM népszerűsége hozzájárul az ilyen jellegű szolgáltatások elburjánzásához. Ugyanakkor
ezeknek a szolgáltatásoknak a rendelkezésre állása befolyásolja a betegséggel, egészséggel és
gyógymódokkal kapcsolatos széleskörűen elterjedt fogalmakat, és az embereket nyitottabbá teszi
a CAM irányába. Azonban ez a körkörös kapcsolat önmagában nem elegendő annak
magyarázatára, hogy az egyes felhasználók miért fordulnak egyre inkább az alternatív gyógymódok
felé. E döntések jobb megértése érdekében a szerzők további tényezőket is vizsgálnak.

A CAM választását befolyásoló tényezők

Ezek a tényezők három nagy kategóriába sorolhatók: piaci verseny, információáramlás és kulturális
"kreolizáció" (keveredés). A három terület átfedésben áll egymással.

A kulturális kreolizáció spontán folyamat, de a politika, a szabályozás és az intézményrendszer
nagy hatással van rá. A politika befolyásolja azt, hogy mely szolgáltatások állnak rendelkezésre,
melyek elismertek és rendelkeznek presztízzsel. Magyarországon a hagyományos kínai orvoslás
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(TCM) nagy népszerűséggel és viszonylag magas presztízssel rendelkezik, amint azt a budapesti
TCM központ létrehozásának projektje is mutatja. A piaci verseny - amelyet az állam támogat vagy
akadályoz - befolyásolja a különböző szolgáltatások elérhetőségét és választékát, valamint a
különböző világnézetek érvényességét is. Az új globális világrendszerben az egyének sokféle
világnézettel kerülnek kapcsolatba, amelyek közül nem csupán szabadon választhatnak, hanem
kötelesek is erre. Saját hibrid kulturális rendszereiket különböző elemekből kell összeállítaniuk.

Az információs technológia számos eszmét, elképzelést és világnézetet tesz elérhetővé számunkra.
Elvileg az internet az információhoz való hozzáférést szinte korlátlanul bocsátja rendelkezésre, de
a gyakorlatban az emberek még azelőtt is szűrik az információkat, hogy világnézetük szerint
hozzáférnének. Mivel a kulturális intézmények elveszítik autenticitásukat a késő modernségben, a
hitelességet máshol kell megtalálni: a személyes tapasztalatokban és az elsődleges
kapcsolatokban. A terápiák kiválasztásakor az emberek inkább hallgatnak társaikra, mint a
hatóságokra. A különböző világnézetek kombinációja mozaikszerű, személyre szabott, szinkretikus
kulturális rendszereket eredményez. A személyek maguk "megosztottak, hibridek, gyakran
inkoherensek, inkonzisztensek" lettek. (p. 586)

A kiegészítő és alternatív gyógymód (CAM) nem csak az alternatív szolgáltatásokról szól, hanem az
alternatív világnézetekről is. Azok, akik hisznek a CAM-ban, jellemzően támogatják az "ökológiai
fenntarthatóságot, a kulturális sokszínűséget, a társadalmi optimizmust és a spiritualitást". Egy
amerikai szerző feltalálta a "kulturális kreatívok" kifejezést e közösség kulturális rendszerének
leírására. Zörgő és társai átveszik a kifejezést, és úgy tűnik, hogy azt javasolják, hogy a
magyarországi CAM-felhasználókra is alkalmazzuk azt. Az orvostudományban a kulturális
kreolizáció két nagyon fontos területet érint: az egészség és az etiológia (a betegség okaira vagy
eredetére vonatkozó elképzelések) meghatározását.
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A CAM azokban a hiányokban találja meg a helyét, amelyekkel a biomedicinális modell nem tud
megbirkózni: a fájdalomban és a szenvedésban, valamint ezeknek a tapasztalatoknak valamiféle
értelemmel való felruházásában.

A terep

A tanulmány a kínai klinikán 150 betegtől származó információkon alapul, amelyek a tanulmány
terepét alkották. Az eredmények az eredeti kutatási kérdés megválaszolásán túl a betegek
általában az orvostudomány és a terápia felé irányuló elvárásaira is rávilágítanak. Más szóval, azon
elméleti kérdésen túl, miszerint "miért fordulnak az emberek a kínai orvosláshoz gyógyulásért",
egy olyan gyakorlati kérdést is megválaszol, amely segíthet azon lehetséges módszerek
feltérképezésében, amelyek segítségével a biomedicinális orvoslást alkalmazni lehet a betegek
kielégítetlen szükségleteire.

Ezeknek a szükségleteknek a legkiterjedtebb része az orvos-páciens kapcsolat. A betegek nagyra
értékelik azt az időt, amelyet az orvos hajlandó eltölteni velük, a feléjük irányuló személyes
figyelem kifejezéseit, valamint érzékelik az orvosi személyzet gondoskodásának és szimpátiájának
nem verbális jeleit is. Az orvosi kommunikáció számos esetben erőszakosnak bizonyul, különösen a
diagnózis felállításának és a (negatív) prognózis közlésének pillanatában.

Egy másik tényező, amely vonzóvá teszi a CAM-et, az a tény, hogy a biomedicina nem minden
betegségre és nem minden stádiumra képes terápiát nyújtani, vagy az általa kínált kezelés túl sok
negatív mellékhatással jár. Egyik esetben sem szokatlan, hogy a CAM-et a hagyományos
biomedicinális kezelés mellett komplementer módon használják fel.

A CAM kiválasztásának másik oka néhány esetben kapcsolódik a személy identitásához és a
világnézethez, amellyel azonosul. Zörgő és társai ezt a tényezőt "filozófiai összhangnak" nevezik.
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Azok a személyek, akik gyakorolnak valamilyen keleti testmozgást vagy diétát, nyitottabbak a CAM
irányába. A holisztikus világkép, amely egyenlő fontosságot tulajdonít a személy testi és lelki
identitásának, szintén jó indikátora lehet a CAM iránti érzékenységnek.

A CAM erősségei abban állnak, amiben a biomedicina gyenge: az egyénnek mélyről fakadó
szükséglete van arra, hogy rendet alakítson ki a világát alkotó káoszból. A biomedikális kezelésben
részesülő betegek visszatérő panasza betegségük magyarázatának hiánya, vagy hogy az orvos
elutasítja saját magyarázatuk megismerését. Abban az esetben, ha a biomedicina nem nyújt
elfogadható magyarázatot, vagy nem meggyőzően ígéri a gyógyulást, az emberek elégedetlennek
és tehetetlennek érzik magukat a betegségükkel szemben. A CAM-re való áttérés ebben az
esetben gyógyulásuk “saját kezükbe vétele” felé irányuló aktív elmozdulásként értelmezhető. A
biomedicinába vetett bizalom elvesztése a káoszban való alámerüléssel fenyeget abban az
esetben, ha valaki nem talál hiteles alternatívát. Az ilyen bizalomvesztést a késői vagy rossz
diagnózis, a biomedikális kezelés elviselhetetlen mellékhatásai, a halálos prognózis vagy
egyszerűen a kommunikáció elidegenítő stílusa okozhatja.

A CAM segít rendet találni a káoszban, azáltal, hogy új dimenziókat nyit meg szomatikus, erkölcsi
és kognitív értelemben is. Fontos, hogy a javasolt gyógymódnak összhangban kell lennie azzal az
etiológiával, amellyel a személy azonosulni tud. A szerzõk egy beteg példáját mutatják be, aki úgy
véli, hogy a rák nem önálló betegség, hanem a gyenge immunrendszer jele. Nem engedte, hogy
kemoterápia alá vessék, attól tartva, hogy azzal tovább gyengíti immunrendszerét. A hagyományos
biomedikális kezeléseket, amelyekben különös jelentőséggel bírnak a gyógyszerek, gyakran
összefüggésbe hozzák a természettől és a spiritualitástól elidegenett életmóddal. A CAM ebben az
esetben segít ismét mitológiai közelségbe kerülni a természettel, ami a kapitalista életmód
kritikájaként is értelmezhető, ahol a kezelés nagyrészt a gyógyszeripar kezében van.

Az etiológia egyik népszerű formája mindenféle szomatikus betegségeket tulajdonít a pszichológiai
állapotoknak. Ez a magyarázó mechanizmus a káosz által okozott tehetetlenség érzése elleni
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küzdelem egyik eszköze, mivel szinte korlátlan hatalmat ad a páciensnek, hogy befolyásolja
betegségét pszichológiai állapota által.

Végül a CAM népszerűségének egyik lehetséges oka az, amit a szerzők "a világnézet kiterjesztésére
vonatkozó szükségetnek" neveznek. Sokan azt állítják, hogy csak kíváncsiságból jöttek a klinikára,
vagy azért, mert nyitottak minden olyan megoldásra, amely az egészséget szolgálja. Ugyanakkor a
CAM egyes személyekre gyakorolt vonzereje nagyban függ az illető kulturális értékeitől. Mint
korábban említettük, az egészségközpontú viselkedéshez, a keleti filozófiához és a sporthoz való
viszonyulás elősegítheti a CAM iránti nyitottságot. Érdekes ebben a tekintetben, hogy az erős
magyar etnikai identitás, amely a "hagyományos gyökerekre" helyezi a hangsúlyt, a kínai orvoslás
felé is elmozdíthat valakit.

Konklúzió

A cikk a CAM felé fordulást mint látszólag egyéni döntést érdekes kulturális kontextusban mutatja
be. Legfőbb erénye az, hogy egy adott gyakorlatot vizsgálva fényt derít a késő modern én
töredezett természetére is, amely arra kényszerül, hogy nagyobb felelősséget vállaljon a versengő
világnézetek és etiológiák közötti egyéni választásokban. Azt is bemutatja, hogy bármely orvosi
rendszer (beleértve a biomedikális orvosi rendszert is) nem csak a helyes kezelés megtalálásáról
szól, de ugyanilyen fontos az is, hogy valamilyen koherenciát találjon egy egyébként inkoherens
világban. A páciensek alternatív kezelések felé fordulását előidéző indítékok azonosítása révén a
tanulmány tükröt tart a biomedikális kezelések elé is, segítve azonosítani azokat a szükségleteket,
amelyek leginkább kielégítetlenek maradnak a biomedikális egészségügyi rendszerben.
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9. Betegségek őshonos és biomedikális fogalma: A HIV/AIDS megelőzésének kiegészítő
megközelítése Mozambikban (AT)
Írta: Agnes Raschauer
Kivonatolt cikk: Kotanyi, Sophie (2005): Zur Relevanz indigener Konzepte von Krankheit und
Ansteckung für eine wirksamere HIV/AIDS-Prävention im soziokulturellen Kontext von Mosambik.
(fordítás: Az őslakos fogalmak és a fertőzés relevanciája a társadalmi- kulturális összefüggésben a
HIV/AIDS megelőzésében Mozambikban.) Relevance of Indigenous Concepts of Disease and
Contamination in the Socio-cultural Context for an Effective HIV/AIDS Prevention in Mozambique.)
Curare Zeitschrift für Ethnomedizin und transkulturelle Psychiatrie, 28:2+3: p247-264.

Bevezetés: Korlátozott siker a HIV/AIDS megelőzésében

Ebben a cikkben, amely a HIV/AIDS megelőzésre összpontosít Mozambikban és Afrikának a
Szaharától délre eső részén, Sophie Kotanyi azzal érvel, hogy a megelőző erőfeszítések korlátozott
sikere annak a ténynek tulajdonítható, hogy nagymértékben a biomedikális megközelítésekre
támaszkodnak, miközben nem veszik figyelembe a betegségek és fertőzések helyi fogalmait.
Véleménye szerint a HIV/AIDS-ről úgy kell gondolkodni, mint egy szociokulturális kérdésről, a
prevenciós gyakorlatoknak figyelembe kell vennie a világról és a társadalmi kapcsolatokról alkotott
helyi szemléletmódot. A szerző Mozambik különböző régióiban végzett kutatásaira alapozva
megvizsgálja, hogyan lehet beépíteni az őshonos fogalmakat és gyakorlatokat a HIV/AIDS
prevencióba, hatékonyságának megerősítése érdekében.
Nem újkeletű ötlet, hogy az orvosi gyakorlatok és a társadalmi beavatkozás megtervezése magába
kell, hogy foglalja a helyi lakosság értékeit, eszméit és életmódját annak érdekében, hogy a
lakosság azokat elfogadja. A gyakorlatoknak valamilyen módon be kell illeszkedniük a meglévő
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hiedelmekbe vagy legalábbis kompatibilisnek kell lenniük velük. Ennek ellenére, a HIV/AIDS
prevenció Mozambikban és a szubszaharai Afrikában ritkán ötvözi magába a helyi fogalmakat és
hitrendszereket. Ebből a megfigyelésből kiindulva Kotanyi arra törekszik, hogy elemezze, hogy a
betegségek őshonos fogalmai milyen módon járulhatnak hozzá a HIV/AIDS megelőzésére.
Nemcsak azt vizsgálja, hogy a megelőző erőfeszítéseket hogyan ássák alá az őslakosok koncepciói,
hanem azt is, hogy ezek a koncepciók hogyan segíthetik elő a megelőzési gyakorlatokat.

A megelőzés biomedikális fogalma a hagyományos gyógyító fogalmakkal szemben

Napjainkig a megelőzés nagymértékben a fertőző betegségek és terjedésük biomedikális
fogalmaira támaszkodik. A biomedicina kifejezés a nyugati féltekén elterjedt orvoslásra utal, ahol
az egészségügyi rendszerek általában e megközelítésen alapulnak. A biomedikális modell szerint az
egészséggel és betegséggel kapcsolatos ismeretek a természettudományok és tudományos
gyakorlatok révén nyerhetőek el, hangsúlyozva a biológiai folyamatok fontosságát, amelyekkel a
betegségeknek nevezett testi állapotokat kezelik. Ez összefügg azzal a konkrét feltevéssel, hogy mit
jelent az egészség/egészséges test, és mely tényezők tekinthetők relevánsnak a diagnózis és a
gyógyítás szempontjából. Míg a fizikai és biokémiai folyamatok elsőbbséget élveznek, a társadalmi
környezetet és az egyéni tapasztalatokat nagyrészt elhanyagolják.

Ezzel szemben a tradicionális gyógyító elgondolások a helyi kultúra sajátosságaira épülnek. Ezek
hiedelmekből, történelmi gyakorlatokból és társadalmi szervezeti formákból származnak.
Általában holisztikus megközelítést követnek - amely alapvetően különbözik a biomedicínán belüli
kategorizálás gyakorlatától. A "tradicionális" azt jelenti, hogy az ötleteket és fogalmakat a korábbi
generációktól vették át, főleg szájhagyomány útján. Így a hagyományos gyógymódok nem
rögzítettek, hanem idővel változnak, ahogy egyik generációról a másikra átöröklődnek, illetve a
folyamatos társadalmi gyakorlat során is. Nem régi, elavult gyakorlatok tehát, hanem olyan
ötletek, amelyek generációról generációra öröklődtek, és a mai életre formálódtak.
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Kotanyi azzal érvel, hogy általában hiányzik az együttműködés a biomedikai szakértők és a
bennszülött orvoslás szakértői között Mozambikban és a Szaharától délre fekvő számos országban.
A hagyományos orvoslást a múltban bűncselekménnyé nyilvánították Mozambikban, ami már
nincs érvényben. Az állami hatóságok azonban továbbra is vonakodnak elfogadni tradicionális
gyógymódokat orvosi gyakorlatként. A szerző szerint általában nem a hagyományos gyógyítók
állnak ellen az együttmûködésnek, hanem az állam képviselői, akik azt gondolják a gyógyítókról,
hogy az övékétől eltérő a véleményük, ezért nem működnének együtt velük. Az egészség, a
betegség és a gyógyítás koncepciói mindig függnek a hatalom megfontolásaitól.

Kiegészítő jelleg

Néhány afrikai országban erőfeszítéseket tettek a tradicionális gyógyítók bevonására a prevenciós
intézkedések során. Azonban a kísérletek kevés sikerrel jártak, mivel a biomedicinális rendszer
képviselői vagy az állami szereplők megpróbálták beilleszteni az őshonos gyógyítási módszereket a
biomedikális modellbe. Ezáltal azok a biomedikális megelőzés logikájával szemben csupán
másodlagosak voltak, és elvesztették sajátos jellegüket.

Kotanyi ehelyett inkább a HIV/AIDS megelőzésére vonatkozó kiegészítő megközelítést javasolt.
George Devereux komplementaritási koncepciójának (1972) alapján az őshonos és biomedikális
magyarázatok az egészségi állapot/betegség két különböző dimenziójának tekinthetők,
mindegyikük különálló racionalitást követ. Jóllehet, a páciensek biomedikális elképzelésekre
támaszkodnak, bennszülött módszereket is követhetnek ezzel párhuzamosan. E két modell
megközelítése egymást kiegészítve azt jelenti, hogy mindegyiket saját logikájuk szerint értékeljük,
és nem a másik szemszögéből. A biomedicina szabályai szempontjából az őshonos koncepciók
mindig hiányosnak tűnnek, és ez fordítva is igaz. A komplementaritás fogalmának megfelelően
mindkét megközelítést saját logikája szerint kell megvizsgálni. Mivel a biomedicina és az őshonos
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fogalmak különböző dolgokat céloznak meg, nem szabad őket összekapcsolni, viszont
kiegészíthetik egymást.

Mindkét megközelítésnek léteznie kell tehát egymással párhuzamosan, hiszen mindegyik képes
rávilágítani a HIV/AIDS megelőzésének konkrét elemeire. A biomedicinával és az őshonos
fogalmakkal párhuzamosan operálva teljesebb, árnyaltabb képet kaphatunk. Ennek következtében
a kiegészítő megközelítésen alapuló megelőzési stratégiák jobban alkalmazkodhatnak a helyi
környezethez, amelyet céloznak.

Például a gyógynövények használata az őslakos gyógymódok egyik eleme. Gyógynövényekkel
számos HIV/AIDS-hez kapcsolódó tünetet lehet kezelni, például a herpeszt, az étvágytalanságot
vagy a hasmenést. Ráadásul a gyógyító gyakorlatokhoz kapcsolódó rituális eljárások további
kedvező hatásokat is eredményezhetnek. Ezek a kezelések kiegészülhetnek a biomedikai
eljárásokkal. A legjobb esetben a hagyományos gyógyítók és a biomedikális szakemberek
kommunikálnak egymással és elfogadnak egy közös cselekvési folyamatot, hogy maximalizálják a
jótékony hatásokat és elkerüljék a negatív kölcsönhatásokat.

Őshonos fogalmak

Mozambikban és szubszaharai Afrikában a betegségről és gyógyulásról való elképzeléseket
nagyrészt átjárják az őshonos orvosi koncepciók. A szubszaharai Afrikában élő népek csak kis
hányada ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy a betegségeket biológiai folyamatok okozzák. A
legtöbb etiológia a társadalmi okokat emeli ki. Ezek az etiológiák fontos szerepet játszanak abban,
ahogyan a helyiek megítélik a HIV/AIDS prevenciós intézkedéseket.
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Az őslakos gyógyításon belül kulcsfontosságú az, hogy mit jelent egy adott betegség. Annak
érdekében, hogy feltárják ezt a jelentést, meg kell vizsgálni, hogy mikor, hol és miért jelent meg az
adott betegség. A betegséget általában a betegek társadalmi viszonyaiban - az élők és a halottak
vagy az élők között - bekövetkezett rendellenességként értelmezik. A betegség megvizsgálásának
célja a betegek társadalmi kapcsolatainak rekonstrukciója, hogy megtalálják a betegség okait e
kapcsolatokon belül. A Kotanyi által vizsgált őshonos koncepciók szerint négy fő oka van a
betegségeknek: 1) (elhunyt) ősök 2) szellemek, 3) boszorkányság és 4) az Isten által küldött vagy
"csak úgy" bekövetkezett betegség. A szerző szerint minden magyarázat releváns lehet a HIV/AIDS
megelőzése kapcsán. A következő észrevételek során elsősorban az elhunyt ősök, majd a
boszorkányság példájára összpontosítunk, hogy megvitassuk, miként alkalmazhatóak ezek a
fogalmak párhuzamosan az orvosbiológiai megelőző gyakorlatokkal.

A betegség akkor következik be, amikor a halott ősökkel való kapcsolat megszakad; az élő és a
halott közötti harmónia a boldogság és az egészség kulcsa. A kapcsolat megszakadhat, ha a
gyászolók nem megfelelően végzik el a fontos temetkezési vagy gyászszertartásokat. A betegség
abban az esetben is az ősökhöz kapcsolódhat, ha egy tabu megszegését gyanítják. Például a
házastárs elvesztése után az özvegytől elvárják, hogy hagyományos megtisztulási rituálékat
hajtson végre, mivel minden haláleset egyfajta társadalmi beszennyezettséget okoz a gyászolónak.
Annak érdekében, hogy megváltozzon ez a szennyezett állapot, a gyászolónak tisztulási rituálékat
kell elvégeznie. Ha nem végzi el ezeket a szertartásokat, az egy tabu megszegését jelenti, amelyről
azt gondolják, hogy betegséget okoz. Azt tartják az ősökről, hogy a szexuális tabuk megszegésére is
reagálnak. Mivel az ősök erkölcsi tekintélynek számítanak, és befolyásolhatják a viselkedést, a
HIV/AIDS megelőzésnek arra kell összpontosítania, hogy az ősökre vonatkozó hiedelmek miként
szolgálhatnak a megelőzési stratégiák javára.

Egy másik ok, amiért fontos az ősök bennszülött fogalmával foglalkozni, az az, hogy a HIV/AIDSfertőzéssel járó tüneteket gyakran nem ekként értelmezik, hanem a tabu megszegéséből eredő
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következményként. A biomedikális szakértelemnek a hagyományos gyógyítók szakértelmével való
kombinálása a HIV-fertőzés korai azonosítását eredményezheti: a tabu megszegésére utaló
tünetek HIV/AIDS-re is utalhatnak.

Ráadásul egyes őshonos megtisztulási rituálék, amelyeket a házastárs halála után kell végrehajtani,
rituális szexuális cselekményeket is tartalmaznak annak érdekében, hogy megtisztítsák az özvegyet
a halál által okozott társadalmi szennyeződéstől. Biológiai szempontból ezek a rituálék magas
kockázatot hordoznak a HIV/AIDS terjesztésében. Egyes régiókban ezek a rítusok átalakultak, hogy
minimalizálják a fertőzés lehetőségeit, például a közösüléstől való tartózkodás által. Ha nincs
párbeszéd a bennszülött orvosok és a biomedikális szakemberek között, akkor az embereknek
dönteniük kell a társadalmilag szennyezettnek tekintett állapot vagy a magas kockázatú szexuális
viselkedés között.

A második olyan koncepció, amely relevánsnak bizonyulhat a megelőző intézkedések
kommunikálásában és kidolgozásában, a boszorkányság. A boszorkányság olyan élő emberek
közötti kapcsolatokra utal, amelyek negatív fordulatot vettek. Mozambikban ez a gonosz
gondolatok és szándékok minden típusát magában foglalja, de az akaratlan káros magatartásokat,
például az irigység által okozottakat is. Mivel az emberek átadják egymásnak a halálos betegséget
okozó HIV/AIDS-et, erre is lehet boszorkányság következményeként tekinteni. Kotanyi egy párizsi
ápolónőt említ, aki eredetileg Kongóból származik és HIV-vel él. Annak ellenére, hogy a nővér
foglalkozott a HIV/AIDS biomedikális magyarázataival, a legfontosabb az volt számára, hogy
feltárja, működik-e boszorkányság a családjában vagy sem. Nem akart úgy meghalni, hogy
boszorkánynak tartják. Az őslakos koncepciók szerint az elhunyt boszorkány nem tud halála után
az elhunyt ősök közé lépni, ami viszont azt is jelenti, hogy nem tudja védelmezni az élő
családtagokat. Ez a példa egyrészt azt mutatja, hogy az emberek egyszerre különböző
etiológiákhoz is kötődhetnek, amelyek bár egymásnak ellentmondónak tűnnek, mégis értelmesek
számukra. Emellett arra is rámutat, hogy milyen potenciál van a HIV/AIDS megelőzésének a
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boszorkányság fogalmaihoz való kapcsolódásában. A betegek sokkal több közösségi támogatást
kapnak, ha azt gondolják, hogy a boszorkányság áldozatai, és nem ők maguk a boszorkányok.

Kotanyi azt állítja, hogy nagymértékű ellentmondás áll fenn a társadalmilag megfogalmazott
elképzelések és hiedelmek, valamint a HIV/AIDS megelőzésének racionalitása között, amely gátolja
annak hatását. Különösen mivel nem kezelik ezeket a különbségeket. Míg a HIV/AIDS megelőzés a
fertőzés biomedikális felfogását tükrözi, addig sok Mozambikban és a szubszaharai Afrikában élő
ember szerint a fertőzés elsősorban társadalmi fogalom.

Konklúzió: Hogyan segíthet a HIV/AIDS megelőzésében a biomedikális és őshonos stratégiák
egyidejű használata?

A sikeresebb megelőzési stratégiák kidolgozása érdekében Kotanyi a Mozambikban és a Szaharától
délre fekvő afrikai országokban elterjedt betegségek koncepcióit tanulmányozta. Megállapításai
arra mutatnak rá, hogy a fertőzés, a betegség és a gyógyulás a társadalmi élet olyan dimenziói,
amelyekkel nem foglalkoznak külön-külön, hanem csakis a közösség és alapvető vélekedései
keretein belül. Így a megelőzésnek szisztematikusan be kell vonnia a helyi közösségeket,
kommunikálni kell a helyi nyelveken és az információterjesztés közös formáit kell megtalálni.
Brosúrákkal például nem lehet elégséges módon kommunikálni a nagymértékben szóbeliségen
alapuló kultúrákban, amelyek a metaforákra, a történetmesélésre, a dalra és a táncra helyezik a
hangsúlyt.

Emellett Kotanyi elmagyarázza, hogy sokkal több értelme van a fertőzés társadalmi fogalmaival is
foglalkozni, ahelyett, hogy kizárólag a HIV/AIDS-fertőzés biológiai okait tartanánk szem előtt.
Azokban az esetekben, amikor a bennszülött koncepciók segítik a fertőzések terjedését, a
hagyományos gyógyítókkal, a bennszülött orvoslás szakembereivel és a helyi hatóságokkal kell
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együttműködni annak érdekében, hogy a helyi gyakorlatokon változtassanak. Ha a fogalmak a
megelőzés előmozdítására irányulnak, azokat be kell építeni a megelőzési stratégiákba. Ezért
fontos, hogy ezeket a fogalmakat ne a biomedikális racionalitásnak rendeljük alá, hanem a már
létező biomedikális megelőzési stratégiákkal párhuzamosan kezeljük őket.

A prevenciós erőfeszítésekben részt vevő embereknek be kell tehát építeniük az őshonos
fogalmakat a megelőzés hatékonyabbá tétele érdekében. A különböző etiológiák tiszteletben
tartásával növelhetjük a HIV/AIDS megelőzésének hatékonyságát.

77

10. Miért nem működik az antiretrovirális terápia az afrikai kontinensen, ahol az ilyen
kezelések alapvető fontosságúak lennének? (FR)
Írta: Aurélie Benoit
Kivonatolt cikk: “Les antirétroviraux en Afrique: de la culture dans une économie mondialisée”
(Antiretrovirális kezelések Afrikában: a kultúra találkozása a globalizált gazdasággal), írta: Alice
Desclaux, megjelent: Anthropologie et Sociétés, 27. évfolyam, 2. szám, 2003, 41-58. oldal
http://id.erudit.org/iderudit/007445ar
Bevezetés
A „Les antirétroviraux en Afrique: de la culture dans une économie mondialisée” („Antiretrovirális
kezelések Afrikában: a kultúra találkozása a globalizált gazdasággal”) című cikk az antiretrovirális
terápia helyzetével foglalkozik Afrikában. Ezek a kezelések nem annyira hatásosak ott, mint
Európában vagy Észak-Amerikában annak ellenére, hogy alapvető fontosságúak a szexuális úton
terjedő betegségek elleni küzdelemben azon a kontinensen. Hatástalanságuk a jelek szerint annak
az eredménye, hogy a „helyi gyógyszerhasználat nem követi a nemzetközi ajánlásokat”. Ezért fel
kell tennünk a kérdést, hogy miért használják a gyógyszereket „helytelen” módon.
Miért nem élnek az elérhető kezelésekkel? A megtévesztő kulturális okok
Mindenek előtt Alice Desclaux emlékeztet arra, hogy ezt a sikertelenséget általában „kulturalista”
nézetekkel magyarázzák. A szexuális úton terjedő betegségekhez és ezeknek a kezeléséhez olyan
kulturális konstrukciók kötődnek, amiket a gyógyszerhasználattal foglalkozó antropológusok széles
körben vizsgálnak. Viszont itt a szerző azonnal szembehelyezkedik a kulturális magyarázattal,
különösen akkor, amikor a gyógykezelés betartásáról van szó, más szóval amikor „a páciens
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viselkedése megfelel az ajánlott terápiának”, „betartja az utókezelést, a higiéniai és étkezési
szabályokat csakúgy, mint a gyógykezelést”. Az antiretrovirális gyógyszereket csak akkor
nyilváníthatják hatásosnak az egészségügyi szakemberek, ha betartatásuk meghaladja a 90%-ot. Az
Európában és Észak-Amerikában feltárt okok mellett ezekben az országokban leggyakrabban
gazdasági tényezők vagy az egészségügyi rendszer nem megfelelő működéséből fakadó okok
hiúsítják meg a betartatást, például ha az orvos nem jelenik meg a havi kontrollon. Egy másik,
2001-ben írt cikkében, melynek címe « L’observance en Afrique: « question de culture ou vieux
problème » de santé publique ? » („Gyógykezelések betartása Afrikában: kulturális tényező vagy
régi közegészségügyi probléma?”), a szerző kijelenti, hogy a kultúrához kapcsolódó kérdések igenis
léteznek (ez az állítás nem feltétlenül mond ellent az itt kivonatolt cikknek, melyben kevésbé
egyértelműen mondja ezt ki), de ebben a bizonyos esetben úgy gondolja, hogy az ilyen fajta
magyarázatok más nagyon is lehetséges okok elfedését eredményezik.
Fizikális vagy gazdasági okok adhatnak valószínűbb magyarázatot
Az okok, melyeket említ, fizikálisak. Az antiretrovirális terápiák ugyanis megszüntetik a páciens
tüneteit, tehát a beteget gyógyultnak tekintik és a környezete egyfajta hálaajándékot vár azokért
az áldozatokért cserébe, melyeket ők hoztak gyógyulásának támogatása alatt. Ez egy érdekes
gondolat mivel a szolidaritás egy másfajta megközelítését mutatja, ami az „adok-kapok” elvén
alapszik.
Alice Desclaux ezután a gazdasági szempontot fejti ki, vagyis az antiretrovirális terápiához való
ingyenes hozzáférés hiányát. „Gyermekek, egészségügyi szakemberek és korábban klinikai
vizsgálatokban résztvevő páciensek” számára valóban ingyenes a hozzáférés. Hasonlóképpen
szinte minden afrikai országban „a HIV-vel élő emberek egyesületeinek tagjai, valamint a
gyermeket eltartó özvegyek támogatásban részesültek, melyek részben vagy egészen fedezik a
terápia költségeit”. Egyfajta kategorizálás létezik tehát, amely hierarchiát állít fel a betegek között
(csakúgy, mint kivételeket a kategóriák alól országtól függően). A szerző felveti az emberi életnek
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tulajdonított érték kérdését. A többiek esetében az ár meghaladhatja a 100 dollárt havonta, egy
olyan régióban, ahol legalább minden harmadik ember kevesebb, mint egy dollárt keres naponta.
A külföldi gyógykezelés egy alternatívája: a neo-tradicionális gyógyszer
Ebből következően „neo-tradicionális” terápiákat fejlesztenek ki azért, hogy növeljék a
hozzáférhetőséget. De ezek az alternatív gyógyszerek végső soron ugyanannyiba kerülnek, mint
azok a klasszikus antiretrovirális készítmények, amelyek helyettesítésére hivatottak. Ennek az új
piacnak a felbukkanása annak köszönhető, hogy az afrikai egészségügyi szakemberek hasznot
húznak abból az „űrből, melyet a nyugati orvoslás hagyott maga után, és amit nemrégiben hozott
létre az antiretrovirális gyógyszerek társadalmi konstrukciója”. Tulajdonképpen ezzel el is
érkeztünk

a

cikk

lényegéhez:

a

„neo-tradicionális”

jelzővel

illetett

gyógyszerek

ellentmondásosságához. Elvileg a hagyományos gyógyászatból erednek, ennek ellenére „üzleti
vállalkozók” legitimizálják őket tudományosabb, „nyugati” érvekre támaszkodva. Ez egyfajta
védekező stratégiaként alakult ki idegen értékek alapján.
A gyógyszer, mint jelentőséggel bíró tárgy
A szerző elmagyarázza, hogy ezt a rést a „hozzáférés kettős hiánya és az identitás-jelentés” hozta
létre. A gyógyszer nem semleges tárgy; a klasszikus antiretrovirális készítmények a fejlett
országokból érkeznek és jelentéssel bírnak. A „neo-tradicionális” gyógyszerek kifejlesztése eszköz
egy jelentéssel bíró tárgy visszakövetelésére.
Összefoglalás: A neo-tradicionális kezelés mint egy idegen tárgy visszahonosításának eszköze
Mindezek mellett az antiretrovirális terápiával szembeni magatartást gazdasági kontextusában is
meg kell értenünk, amelyet hatalmi harcok jellemeznek. Az antiretrovirális gyógyszerek használata
egyfajta ellenállási stratégia, válasz a globalizációra és az annak következtében kialakult
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egyenlőtlenségekre azáltal, hogy a gyógyszereket szimbolikus tárgyként újra helyivé teszik. A
gyógyszereknek valójában nagyon komoly jelentésük van, úgy gazdaságilag (a hozzáférés miatt
kialakult kategorizálásból eredően), mint társadalmilag (a vállalkozók számára, akik saját
stratégiájukban használják őket).
Ezek az antiretrovirális gyógyszerek továbbá elősegítik a nyugati gyógyászat és az újonnan
kialakult, úgynevezett „neo-tradicionális” kezelések legitimitását, mivel a helyieknek sok előnye
származik ezekből: például jobban hozzáférhető a gyógyászati ellátás; hatásosságuk nagyon
hasonló a tudományos módszerekéhez; szimbolikus jelentésük pedig eszközzé válhat az afrikai
identitás megőrzése érdekében.
A szerző nem jelenti ki egyértelműen, hogy problémát jelent-e a gyógyászat ilyen fajta
alkalmazása, mindössze rávilágít a gyógyszeres kezelés szimbolikus jelentőségére, illetve arra, hogy
ezek használata mennyiben befolyásolja egy új „egészségügyi földrajz” kialakulását, valamint
hogyan szemlélteti a társadalmi dinamikákat.
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E. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK A KULTURÁLIS KÜLÖNÖBSÉGEKKEL
SZEMBEN
11. Interkulturális találkozások a dán kórházakban – a sokszínűség megélése (DK)
Írta: Margit Helle Thomsen
Kivonatot cikk: “Patienter med minoritetsetnisk baggrund i det danske sundhedsvæsen – En
fænomenologisk undersøgelse af sygeplejerskers oplevelse af mødet med minoritetsetniske
patienter på en dansk hospitalsafdeling” ("Kisebbségi etnikai háttérrel rendelkező betegek a dán
egészségügyi rendszerben - fenomenológiai tanulmány az ápolók tapasztalatairól a kisebbségi
etnikai betegekkel való találkozásaikról a dán kórházi osztályokon"), írta: Nielsen, Ben Farid
Røjgård, 2007, diplomamunka, pp 93.
Bevezetés
Ezt a tanulmányt egy, a dán főváros környékén található kórház ápolóival együttműködésben
végezték el. A cél az volt, hogy megvizsgálják, hogy az ápolók hogyan kommunikálnak a nem dán
etnikai hátterű betegekkel. Fenomenológiai megközelítés és elemzés alapján a tanulmány három
olyan jelenséget domborított ki, amelyek különös jelentőséggel bírnak az ápolók etnikai kisebbségi
háttérrel rendelkező betegekre vonatkozó észlelésében és a velük való kapcsolatukban: ezek a
kommunikáció speciális keretei, a betegséggel szembeni eltérő attitűdök, valamint az eltérő
kulturális és társadalmi viselkedésformák. E három jelenség alapján a tanulmány a tolmácsok
alkalmazásával és az “etnikai fájdalom” kifejezés használatával kapcsolatos kihívásokat emeli ki. Ez
utóbbi fogalom azt az ápolók között széles körben elterjedt észlelést fejezi ki, miszerint az etnikai
kisebbségi betegek eltúlozzák fájdalmukat. Végül a fenomenológiai elemzés olyan jelenségek által
kiváltott hatásokra mutatott rá, mint például az élelmiszerekhez való viszony vagy a család és a
barátok egészségügyi ellátásban való részvétele.
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A tanulmány céljai
A tanulmány általános célja az, hogy feltárja és elemezze a dán kórházakban a dán ápolók által
tapasztalt interkulturális találkozásokat a növekvő számú nem-dán etnikai-kulturális eredetű
páciensekkel valamint rokonokkal és betegekkel. Cél volt továbbá az is, hogy a kutatás azonosítsa a
változó kompetenciaigényeket, vagyis az egészségügyi szakemberek és a dán egészségügyi
rendszer új betegcsoportjai közötti interkulturális találkozásból eredő változó követelményeket az
egészségügyi szolgáltatások terén. Milyen új képesítési igényekre kell válaszolni az ápolók képzése
terén, annak érdekében, hogy a szakemberek fenntartsák az ápolási és gondozási
szolgáltatásoknak azt a minőségét, ami a dán származású betegek és rokonok számára általában
hozzáférhető? Melyek azok a helyzetek, amelyekben új, a korábbiaktól eltérő készségeket igényel
az etnikai-kulturális sokszínűség kezelése a páciensek, családok, illetve rokonok körében?
E célokat szem előtt tartva a tanulmány az ápolók saját tapasztalataira összpontosított abból a
feltevésből kiindulva, hogy az átélt tapasztalat lehet a legerősebb hajtóeró, amely segítségével
munkagyakorlatukat a betegek eltérő igényeihez igazíthatják.
Szakmai és személyes megközelítés
Ebből a megközelítésből kiindulva a tanulmány elsősorban az ápolók szakmai tudatosságára
fókuszál. Ugyanakkor megmutatja a szubjektív és személyes tapasztalatok fontosságát is. A
kutatás az alábbi kérdésekre kereste a választ:
• Milyen jelenségekkel és kihívásokkal találkoznak az ápolók az interkulturális találkozások során?
• Hogyan befolyásolják ezek a jelenségek a kisebbségi betegek számára kínált ápolás és gondozás
minőségét?
• Hogyan reagálnak az ápolók a különbségekre a dán betegekkel való összehasonlításban?
• Hogyan befolyásolják az interkulturális találkozások az ápolók szakmaiságát?
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Az adatok forrásai - terepmunka
Ezeket a célkitűzéseket szem előtt tartva a kutató kvalitatív megközelítést választott, amelyet
másodlakos kutatás egészített ki. Így a tanulmány elsősorban kvalitatív interjúkra épül, amelyeket
az ápolók között végzett megfigyelések egészítettek ki – a kutatásban részt vevő ápolók kórházi
osztályon dolgoztak, legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal. A kutató nyílt, félig strukturált
interjúkat használt annak érdekében, hogy az informátoroknak lehetősége nyíljon szabadon és
spontán módon beszélni saját szempontjukból, saját gondolkodásuk, asszociációik és
tapasztalataik alapján. Az interjúkat ezután átírták, tematikusan rendezték és kódolták.
A kvalitatív kutatási interjúkat az ápolók napi munkakörülményeinek megfigyelésével
kombinálták. A megfigyelést alkalmazva a kutató jobban megértette az ápolók mindennapjainak
kontextusát, amire azok az interjúk során utaltak. Továbbá a megfigyelés alkalmas módszernek
bizonyult az ápolók és az etnikai kisebbségi betegek és rokonok közötti verbális, illetve nem
verbális, testi interakciók és kommunikáció megfigyelésére is.
A kutatást a főváros térségben folytatták le, ezt a választást az a tény indokolta, hogy az etnikai
kisebbségi állampolgárok aránya különösen magas ezen a területen - ezért az ápolók itt
rendszeresen tapasztalnak interkulturális ütközéseket.
Terminológia, fogalmak és elméleti-módszertani megközelítés
Mivel a tudományos elméleti megközelítés lényege - összhangban a fenomenológiai kutatási
hagyományokkal - az informátorok átélt tapasztalatainak rögzítése és leírása, így a kutató
elsősorban fenomenológiai leírást alkalmazott. A fenomenológiai megközelítés a német filozófus,
Edmund Husserl nevéhez fűződik.
Ezen felül a kutató a norvég filozófus - és képzett ápoló – Kari Martinsen cmegfontolásaira
támaszkodott. Utóbbi, kutatásában azt állította, hogy a professzionális gondozásban és ápolásban
alkalmazott helyes gyakorlat három dimenziót kell, hogy egyesítsen magában. Ezek egy
kapcsolaton alapuló, egy gyakorlati és egy erkölcsi dimenzió.
A kutató a dán antropológus, Bodil Selmer elméleti megfontolásait is felhasználta az az ápolás
intézményi és szakmai szabályai mögött álló kulturális attitüdök jobb megértéséhez.
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Fogalmak más etnikai származású betegek leírására
A kutató először is az etnikai kisebbségi háttér fogalmát veszi górcső alá. Kirsten Hastrup dán
antropológusra hivatkozva azt állítja, hogy az etnikai hovatartozás fogalma csak akkor merül fel,
ha ez politikailag és társadalmilag releváns a társadalomban, és alkalmas arra, hogy világosan
megkülönböztesse a többségi lakosságot és a kisebbségi csoportokat. Így az etnikai hovatartozás
inkább viszonylagos és szituáción alapuló koncepció, mintsem az egyes személyek bizonyos
tulajdonságainak gyűjtőedénye. Ha a más etnikai származású állampolgárok a dán etnikumúaktól
különbözőként vannak beállítva, a különbségnek csak a megkülönböztetés miatt van jelentősége.
Így az etnikai kisebbségi betegeket önkéntelenül másnak és különbözőnek tekintik.
Kulcsfontosságú megállapítások
Az ápolók három olyan jelenséget emeltek ki, amelyek általában az etnikai kisebbségekhez tartozó
betegekkel való interkulturális találkozásokra jellemzőek:
• Kommunikációs különbségek
• Az egyes betegségek különböző felfogása
• Az általánostól eltérő kulturális és társadalmi viselkedés a kórházban

Első jelenség: a kommunikáció

Az ápolók a dán nyelv tudásának hiányát vagy elégtelen szintjét az etnikai kisebbségi betegek
körében olyan jelenségként hangsúlyozták, amely jelentősen befolyásolja az interkulturális
találkozásokat. A nyelvi készségek alapvető szerepet játszottak az általános kommunikációban, és
különösen az ápolók' szakmai kommunikációra való képességében a betegek helyzetéről és
kezeléséről. A kommunikáció az ápolási és gondozási feladatok alapvető részét képezi:
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"Elsőként mindig azt próbálom kideríteni, hogy megértenek-e, mármint nyelvi szinten. Ez olyasmi,
amire rögtön rájövök – hogy képesek-e megérteni a dán nyelvet… és megértik-e azt, amit
mondok…” (Interjú, a tanulmányból idézve)

Passzív versus aktív kommunikáció
Az ápolók általában úgy tapasztalták, hogy az etnikai kisebbségi betegek passzívak a
kommunikációban. Például a betegek ritkán jelezték, hogy nem értik a betegségükről adott
információkat. Úgy tettek, mintha megértették volna, majd később kiderült, hogy össze vannak
zavarodva a saját kezelésükkel kapcsolatban, stb. Továbbá számos ápoló azt állította, hogy az
etnikai kisebbségi betegek - ellentétben sok dán beteggel - nem kerestek önállóan információt
saját betegségükről, például az Interneten. Az ápolók úgy értelmezték ezt, hogy a betegek
vonakodnak "saját betegségükért felelősséget vállalni".

Tolmácot használni vagy nem használni - ez itt a kérdés
A vizsgálat ideje alatt léteztek hivatalos iránymutatások a tolmácsok használatával kapcsolatban
valamennyi fővárosi kórházban. Számos ápoló azonban kifejezetten igyekezett korlátozni a
tolmácsok használatát. Az ápolók gyakran inkább a beteg családtagjaik segítségét kérték.
Általánosságban a tolmácsok használata adott esetben függ a betegség természetétől és
súlyosságától is. A halálhoz, súlyos betegségekhez és más bensőséges kérdésekhez kapcsolódó
témák általában külső tolmácsolást igényelnek, nem elegendő ha a család vagy a közeli
hozzátartozók fordítják le azokat. Az ápolók jellemzően ugyanazt a tolmácsoló céget szeretik
használni hosszú távon, a kölcsönös megértés és közös szakmai platform létrehozása érdekében.
Általános következtetések
Az ápolók tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az interkulturális találkozások legnagyobb
kihívásai a nyelvi akadályok és a tolmácsolás szükségessége, amelyek az alapvető ápolástól és
gondozástól vonnak el erőforrásokat. A nyelvi korlátok felborítják az egyensúlyt a tiszta
információátadás és a betegek jólétének, fájdalmának, érzelmi zavarainak és ápolásának
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szükségleteiről való párbeszéden alapuló kommunikáció között. Minél nehezebb ugyanis szóban
kommunikálni az etnikai kisebbségi betegekkel, annál nagyobb hangsúlyt kap a kizárólag gyakorlati
és formális információk átadása. Az ápolók szemszögéből ez gyakran hátráltatja a megfelelő
alapellátást, ennek következtében késleltetheti a gyógyulási folyamatot.
Ugyanakkor a nyelvi kihívások hangsúlyozását bizonyos esetekben az ápolók személyes
hozzáállása is színesíti: gyakran kritikusak ugyanis az etnikai kisebbségekkel szemben, mivel úgy
gondolják, hogy képtelenek elsajátítani a dán nyelvet vagy egyáltalán nem is érdekli őket, hogy
megtanulják.

Második jelenség: a betegség különböző fogalmai
"Etnikai fájdalom" - sok ápoló megosztotta azt az észlelését, miszerint az etnikai kisebbségi
betegek általában sokkal erősebben artikulálják fájdalmukat, mint a dán betegek:
"Azt gondolom, hogy az etnikai kisebbségek a dán betegeknél gyakrabban állítják azt, hogy súlyos
fájdalmaik vannak. Időről időre beszélünk erről a jelenségről – és elneveztük etnikai fájdalomnak…”
(Interjú, idézet a tanulmányból)
Az ápolók az etnikai kisebbségi betegek és dán betegek hasonlításában etno-kulturális különbséget
észleltek a fájdalom érzete és a fájdalom kifejezése szempontjából. Az ápolók úgy érezték, hogy a
dán betegek sokkal nagyobb valószínűséggel fojtják el fájdalmukat, és diszkrétebbek a
fájdalomérzetük kifejezésében.

A testtel kapcsolatos ismeretek és tudatosság
Egy másik általános megfigyelés szerint az etnikai kisebbségi betegek gyakran tudatlanabbak
tűnnek a test anatómiáját és fiziológiáját illetően, mint a dán betegek. Néhány ápoló a testtel
kapcsolatos tudatosságnak ezt a hiányát a betegek származási országaira jellemző elégtelen
iskolázottságnak tulajdonította.
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Ezenkívül az ápolók megfigyelték, hogy az etnikai kisebbségi betegek többnyire szívesen
tartózkodnak hosszú ideig az ágyban egy műtét után. Ezzel szemben a dán kórházak általános
gyakorlata az, hogy minél hamarabb áll a beteg a saját lábára, annál gyorsabban gyógyul meg. Az
etnikai kisebbségi betegek nyilvánvalóan összekapcsolták a betegséget az ágyban fekvéssel. Ez
hosszabb kórházi kezelést is jelentett esetükben, mint a hasonló betegségekben szenvedő és
kezelési igényekkel rendelkező dán betegeknél. Az etnikai kisebbségi betegek látszólag féltek a
kórházból való elbocsátástól, és nagyobb biztonságban érezték magukat a kórházban.

Továbbá az ápolók abban is különbséget észleltek, hgy az etnikai kisebbségi betegek és családjaik
gyakran dühvel, sőt fenyegetésekkel reagáltak az előre nem látható változtatásokra, például egy
műtét elhalasztására.

Általános következtetések

Az ápolók tapasztalatai alapján nehéz volt mind szakmai, mind személyes szempontból értékelni,
hogy az etnikai kisebbségi betegek "valódi" fájdalmat fejeztek ki, vagy eltúlozták-e a fájdalom
szintjét. Ezt a dilemmát a gondozás és ápolás szakmai akadályaként élték meg. Továbbá, az emberi
testtel kapcsolatos tudás hiánya problémát okozott különösen azokban a helyzetekben, amikor
kisebbségi betegeknek saját betegségük testi kifejeződéseit kellett elmagyarázni.
Egyes esetekben az ápolók automatikusan összekapcsolták az emberi testtel kapcsolatos tudás
hiányát a szegényes iskolázottsággal. Azonban úgy tűnt, hogy ebben az esetben az ápolók
összekeverik a szakmai értékelést saját személyes, az úgynevezett harmadikvilágbeli országokban
az oktatás szintjéhez, sőt általában a civilizáció fejlettségéhez kapcsolódó etnocentrikus
előítéleteikkel. Hasonlóképpen, az "etnikai fájdalom" koncepciója negatív előítéletnek is
tekinthető.
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Összefoglalva elmondható, hogy az ápolók tapasztalatai alapján az etnikai kisebbségi betegek
gyakran a dán egészségügyi rendszerben alkalmazott szakmai normákkal és elvárásokkal ellenkező
viselkedést tanúsítanak, például a gyógyulási folyamattal kapcsolatban.

Harmadik jelenség: eltérő kulturális és társadalmi viselkedés a kórházakban

Saját élelmiszer a kórházban: az ápolók a kulturális és társadalmi viselkedés számos különbségére
mutattak rá. Az egyik jelentős különbség az élelmiszerhez kapcsolódott, mivel az etnikai kisebbségi
betegek számára gyakran családjuk és rokonaik szállítják az élelmiszert a kórházba. Ez a dán
betegekre egyáltalán nem jellemző. Néhány ápoló pozitívan vélekedett erről a jelenségről, míg
mások a többi beteg zavarásának tekintették a magánélelmiszerek szállítását.

Az erős szociális háló hatása: az etnikai kisebbségi betegek gyakran erős szociális hálóval
rendelkeznek, következésképpen sokan látogatják őket kórházban tartózkodásuk alatt. Egyes
ápolók hangsúlyozzák az erős szociális háló előnyeit a betegek gyógyulásában. Más ápolók a sok
látogatót a többi beteg, illetve a szakemberek számára kellemetlennek tartják.

Általános következtetések

Az ápolók tapasztalataiból kiindulva a kulturális és a társadalmi különbségeknek vannak pozitív és
negatív hatásai is. Néhány ápoló a kulturális szokások fontosságára összpontosított a betegek
jólétének és gyógyulásának szempontjából. Más ápolók inkább a kulturális szokásoknak az
osztályon belüli gyakorlati és szakmai eljárásokra gyakorolt negatív hatására koncentrálnak.
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Összegzés és perspektíva

A tanulmány a kommunikációt, a betegségekkel kapcsolatos eltérő attitűdöket és a különböző
kulturális és társadalmi viselkedésmintákat emeli ki, mint az interkulturális találkozások fontos
jelenségeit.

Kommunikáció

Az ápolók úgy találták, hogy a nyelvi akadályok megnehezítik a kisebbségi betegek hátterének
megismerését, és ezáltal a betegek egyéni helyzetének, erőforrásainak, szükségleteinek és
követelményeinek tisztázását.

A párbeszéden alapuló kommunikáció létrehozásának képtelensége a betegek egyfajta
tárgyiasítását eredményezte, mivel az ápolók - szakmai szándékaik ellenére - képtelenek voltak
elismerni az etnikai kisebbségi betegek egyéni élettörténetét, identitását és integritását. Az
általános tapasztalat az volt, hogy a kommunikáció interaktív aspektusa megszakadt,
következésképpen az ápolók elvesztették lehetőségüket a szociokulturális és pszicho-kulturális
értelmezések és empatikus "olvasatok" használatára, amelyeket általában a betegekkel való
kommunikáció során használnak. Ez bizonyos esetekben olyan helyzeteket eredményezett,
amelyekben az ápolók sztereotípiákhoz és etnocentrikus értelmezésekhez fordultak, ezek pedig az
etnikai kisebbségi betegekkel kapcsolatos negatív előítéletekhez és általánosításokhoz vezettek.

A betegségek különböző nézőpontjai

Az ápolók "etnikai fájdalomról" beszéltek, ami az etnikai kisebbségi betegek fájdalmának túlzott
artikulációjára használt kifejezés. Ezt a betegségre, és a fájdalomküszöbre vonatkozó eltérő
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etnikai-kulturális nézetként értelmezték. Az anatómiai és élettani ismeretek hiányát szintén
kulturális különbségnek tekintették.
Korábbi kutatások vizsgálták a kulturális különbségek és a fájdalomküszöb összefüggéseit, de nem
adtak egyértelmű válaszokat. Nyilvánvaló, hogy a fájdalom artikulációja inkább a kulturális
elvárásokról szól, azaz, hogy mikor és hogyan fejezzük ki fájdalmunkat - mint magáról a
fájdalomról. A dán orvosi antropológus, Beth Elverdam leírta, hogy a fájdalomra adott reakciók és
a fájdalom kifejezései miért tekinthetőek kulturális jelenségeknek, illetve a szocializáció
eredményének. Így az ápolók tapasztalatai a dán kulturális megközelítés és értelmező keret
kifejeződésének is tekinthetők, ahol a "jó" betegek lenyelik a fájdalmukat. Beth Elverdam azt is
kijelenti, hogy a test biológiai funkcióinak nem ismerete nem azonos a testtel kapcsolatos
tudatosság hiányával. Hasonlóképpen a betegség és tüneteinek észlelései, illetve értelmezései
kulturálisan kondicionáltak. Amikor az etnikai kisebbségi betegek inkább az ágyban maradnak,
valószínűleg betegségérzetüket fejezik ki, míg az ápolók a dán hozzáállás alapján szinte teljesen
egészségesnek tartják őket.

Eltérő kulturális és társadalmi viselkedés

Az ápolók az étellel kapcsolatos különbségeket, a látogatók nagy számát, valamint az etnikai
kisebbségi betegeket általában jellemző passzív szerepet emelték ki.

Ez a tapasztalat azt tükrözi, hogy a betegek és a szakemberek szerepe az egészségügyben és a
kórházi környezetben társadalmilag és kulturálisan is meghatározott. Minél tekintélyelvűbb a
szakmai szerep, annál passzívabb a páciens szerep. Mivel az ápolók párbeszédre épülő és nem
autoritárius rendszerben tanultak és szocializálódtak, nehézségekbe ütköztek egy passzív páciensi
viselkedéssel szemben.
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12. Egészségügyi szakemberek és a különböző etnikai csoportokból származó
betegekkel kapcsolatos észleléseik. (Egyesült Királyság)
Írta: Suki Rai

Kivonatolt cikk: Kai, J., Beavan, J., Faull, C., Dodson, L., Gill, P. and Beighton, A. (2007). Professional
uncertainty and disempowerment responding to ethnic diversity in health care: a qualitative study.
PLoS Med, 4(11), p. 323.

Bevezetés

A közösségek egyre színsebbek az etnikai és faji hovatartozás szempontjából is. Az egészségügyi
szakemberek és a kormányok igyekeznek mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítani az
egészségügyi ellátáshoz, ugyanakkor egyre több bizonyíték van faji egyenlőtlenségekre az
egészségügy területén.

Egyes egészségügyi hatóságok bevezették a "kulturális kompetencia" képzést az egyének és
szervezetek készségeinek fejlesztésére, amely arra irányúl, hogy a szakemberek jobban együtt
tudjanak működni a különböző kultúrákból származó emberekkel. A résztvevő egészségügyi
szakemberek képzést kapnak az egészséggel kapcsolatos elkpzelésekkel és gyakorlatokkal
kapcsolatos etnikai különbségekről, illetve a vallásokról és a különböző kommunikációs
stílusokról, annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudják nyújtani.
E cikk célja annak feltárása, hogy az egészségügyi szakemberek hogyan tapasztalják meg
munkájuk során a különböző etnikai csoportokból származó betegekkel való találkozásokat.
Különösen azt vizsgálja, hogy viselkedésüket az etnikai hovatartozás befolyásolja-e olyan módon,
amely hozzájárulhat az egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségekhez. A tanulmány a
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rákellenes kezeléseket vizsgálja e kérdések megvitatására egy kvalitatív kutatás alapján,
melyben 106, különbözõ – mind az alapellátás, mind a másodlagos egészségügyi ellátás területét
felölelő - szakmai csoportot képviselő egészségügyi szakemberrel összesen 18 fókuszcsoportos
beszélgetést folytattak le. A kutatást Midlands-ben, az Egyesült Királyságban folytatták le.

Módszertan

A vizsgálat során egyéni interjúk helyett fókuszcsoportokat alkalmaztak, hogy a csoporton belül
interakciókra kerülhessen sor. Ezeket a fókuszcsoportokat az attitűdök, vélemények és
feltételezések vizsgálatára, valamint a résztvevők perspektíváinak egymás közötti megvitatására
használták fel.

A fókuszcsoportok vagy homogének voltak, amely lehetővé tette a tapasztalatok egymás között
való megosztását, vagy multidiszciplinárisak, amely ösztönözte a vitákat egy gondozó csapaton
belül.

A résztvevők jellemzői a következőképpen oszlottak meg:
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Kategória

Egészségügyi szakmai háttér

Jellemző
Orvos 13i

22 (21)

Közösségi ápoló/ápoló szakember

21 (20)

Kórházi ápoló/ ápoló szakember

18 (17)

Társult egészségügyi szakember ii

16 (15)

Kapcsolódó munkatárs vagy támogató

21 (20)

Egészségügyi adminisztrátor vagy menedzser
Etnikai kisebbségi betegekkel való
munka gyakorisága

Etnikum

52 (49)

Legalább hetente

21 (20)

Legalább havonta

8 (7)
25 (24)

24-35

25 (24)

36-45

34 (32)

46-55

33 (31)

56-65

14 (13)

Fehér & Egyesült Királyságban született

63 (59)

Dél-Ázsiai iii

31 (29)

Afrikai karibi

3 (3)

Fehér európai

7 (7)

Kínai

2 (2)

Dél-Ázsiaiiv 14
Az angolon kívül beszélt más
nyelvek

8 (7)

Legalább naponta

Kevesebbszer mint havonta/ ritkán

Korcsoport (y)

Fő (%)

27 (25)

Kantoni / Mandarin

2 (2)

Karibi dialektus

2 (2)

Afrikaiv

2 (2)

Egyéb európaivi

14 (13)

i Kórházi, alapellátás vagy palliatív kezelés
ii Fizioterapeuták, foglalkozás-terapeuták vagy röntgen-orvosok
iii Pakisztánban, Indiában, Bangladesben vagy Sri Lankén születettek, illetve leszármazottai
iv Urdu, pandzsábi, hindi, mirpuri, szilheti vagy bengáli
v Shona vagy szuahéli
vi Francia, német, spanyol vagy olasz
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Ezek a viták a következő általános kérdéssel kezdődtek: “Meg tudná osztani bármely olyan
tapasztalatát,

amely

etnikai

kisebbségi

háttérrel

rendelkező

emberek

gondozásához

kapcsolódott?” A megbeszélések általában másfél-két órát vettek igénybe.

Eredmények

A megkérdezett szakemberek megfelelő színvonalú ellátást szerettek volna nyújtani az eltérő
etnikai háttérrel rendelkező betegeknek. Azonban úgy érezték, hogy a kommunikáció, a nyelv és
a betegek családjaival való munka kapcsán kihívásokba ütköznek.

Szakmai bizonytalanság

A szakemberek kijelentették, hogy bizonytalannak érzik magukat, amikor kulturálisan eltérő
betegekkel szembesülnek. Ezzel a "különbséggel" kapcsolatban a szakemberek nyugtalanul és
kényelmetlenül érezték magukat. A megkérdezettek kiemelték, hogy nem rendelkeznek az adott
kultúrával kapcsolatos megfelelő tudással és ismeretekkel, és aggódnak, hogy ez hogyan
befolyásolhatja betegeiket. Attól tartottak, hogy tudásuk hiánya "hibákat" vagy félreértéseket
eredményezhet.

Néhány szakember aggódott, hogy kulturális ismereteik hiánya miatt diszkriminatívnak vagy
rasszistának tűnhetnek fel. Néhány válaszadó azonban úgy érezte, hogy ha több erőfeszítést
tesznek a páciensük kulturális igényeinek kielégítésére, akkor ez nem csak a betegek, hanem a
kollégák számára is a kezelésben való kivételezésnek tűnhet.
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Fókuszban a kulturális szakértelem

A szakemberek elismerték tudatlanságukat és a kulturális ismeretek iránti igényüket. Úgy
érezték, hogy képzésre van szükségük a különböző kulturális háttérrel rendelkező betegek
megközelítéséhez.

Olyan esetekre, amikor a szakemberek eltérő etnikai csoportból származó páciensekkel
foglalkoztak, egyesek azt javasolták, hogy közvetlenül a pácienst kérdezzék meg a problémák
feltárása érdekében. Azonban ez a megközelítés félelmet és aggodalmat váltott ki azzal
kapcsolatban, hogy esetleg rossz dolgot mondanak vagy tesznek, amely megsértheti a beteget.
Például:

"Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a beteg az beteg, ..és pontosan úgy kezeljük őket,
mint bármelyik másik beteget... túldimenzionáljuk azt a tényt, hogy valamilyen etnikai
csoportról van szó, ahelyett hogy személyekként tekintenénk rájuk." (Palliatív ápolócsapat)

A válaszadók többsége úgy érezte, hogy többet kell megtudnia a különböző kultúrákról, és
"iránymutatásokkal" kell rendelkeznie a kulturális különbségek kezelése kapcsán. Mások viszont
úgy vélték, hogy az etnikai csoportok sokfélesége miatt ez a betegek sztereotipizálását
eredményezheti, ezért a betegeket egyénekként kell kezelni. Például:

“Természetesen manapság keverednek a kultúrák, nem igaz? Második és harmadik
generációs gyermekek és unokák sok családban meglehetősen nyugati helyzetben
nevelkednek... elég nehéz kiismerni magunkat ebben, nem? Mivel nem tudjuk pontosan,
kivel foglalkozunk ..." (Palliatív ápolócsapat, 5. oldal)
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“Bár mondhatjuk egy személyre, hogy lengyel, ezen belül mindenféle különböző
preferenciákkal és kulturális különbségekkel találkozhatunk, mindenki más…” (Palliatív
ápolócsapat, 4. oldal)

“Ez nem gyártósor, tudod. Minden ember egyén. Miss X igényei eltérnek Miss Y-étól,
függetlenül attól, hogy ugyanolyan betegségben szenvednek. Igazán nem, nem tekinthetsz
rájuk fekete-fehéren... Ez mindig függ az egyes személytől. Minden eset más és más.”
(Orvos)

Kevés olyan eset volt, amikor a szakemberek úgy érezték, képesek megbeszélni
"bizonytalanságukat" a betegekkel, vagy meg tudják kérdezni a betegeket saját perspektívájukról,
aggályaikról vagy hitükről. A következő két eset kivételt képez.

"El kell gondolkozni azon, hogyan beszélsz az emberekkel, és azon, hogy mi az, amit a
család és a páciens maga a leginkább tudni szeretne és milyen módon szeretnék azt
megtudni... Ez a másik meghallgatása, nem igaz? Tudatában kell lenni annak, hogy nem
mondhatod azt, hogy ez egy muszlim család, ezért ezt és ezt a sablont kell velük
kapcsolatban használnom... Képesnek kell lenned arra, hogy módosítsd a hozzáálásodat
az egyes esetekben… " (Orvos , 3-5. oldal)

"Azt hiszem, ami leginkább segített nekem, az be van építve a tanácsadói tréningbe... ez
egy modell, ami megtanít bármilyen különbséggel együtt dolgozni, nem sablonok
alapján... ennek ellenére küzdelmesek számomra a tőlem nagyon különböző emberekkel
való találkozások.” (Multidiszciplináris hospice csapat)
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Szakmai bénultság

A bizonytalanság, amelyet a szakemberek tapasztalnak, egyfajta bénultságot okozott. Az
orvosok tehetetlennek érezték magukat a szorongás és stressz miatt, amelyet az interkulturális
kölcsönhatások váltanak ki belőlük.

A válaszadók tartottak tőle, vagy nem tudták, hogyan kérdezzék meg betegeiket a számukra
fontos értékekről és szemléletükről. Azok a szakemberek, akiknek sok tapasztalata volt a
diverzitással kapcsolatban, illetve részt vettek valamilyen kulturális tudatosságról szóló
képzésben, még mindig aggódtak amiatt, hogy rosszul bánnak betegeikkel és megbántják őket. A
válaszadók azt is kijelentették, hogy szakemberként kényelmetlenül érzik magukat, és aggódnak,
hogy betegeik ellátása veszélybe kerülhet emiatt.

Mások úgy gondolták, hogy az eltérő etnikai hátterű páciensekhez "párosítani" kellene hasonló
etnikai háttérrel rendelkező szakembereket.

Megint mások úgy érezték, hogy kevésbé képesek a bizalmat és az empátiát a dolgok elrontásától
való félelem ellensúlyozásaként használni. Mások a kulturális tudatosságról szóló képzést
követően felkészültebbnek érezték magukat. Például:

"Részt vettem egy workshopon… (aminek az volt az

üzenete), hogy alapvetően

mindannyiunknak ugyanazok a szükségleteink… ne szorítsd magad keretek közé... azért,
mert aggódsz... Meg kell próbálnunk megtalálni a módját annak, hogy minden ember
hozzáférhessen a szolgáltatásokhoz. Számomra ez felszabadító volt, tényleg... nem kell
mindent tudnom minden vallásról, minden kultúráról... nagyon hasznosnak találtam, és
azt hiszem, könnyű elrejtőzni amögött, hogy nem tudom, mire van szükségük és talán
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valami másra, amit nem tudok megadni... " (Palliatív ellátás multidiszciplináris csapat)

Konklúzió

A szakemberek ebben a tanulmányban arra törekedtek, hogy minden beteg számára
gondoskodjanak a megfelelő ellátásról. Azonban azt állították, hogy bizonytalanságot
tapasztaltak, amikor olyan betegekkel szembesültek, akiket kulturális szempontból másnak
érzékeltek – és ez kényelmetlenül érintette őket. Attól tartottak, hogy tudásuk hiánya hibákat,
illetve félreértéseket eredményezhet.

Néhány szakember aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kulturális tudás hiánya miatt rasszistának
vagy diszkriminatívnak tekintik. Ezzel szemben egyes szakemberek úgy érezték, hogy ha több
erőfeszítést tesznek a kulturális igények kielégítésére, akkor ez mind a betegek, mind a kollégák
számára pozitív diszkriminációként értelmezhető.

Az a megközelítés, hogy a beteget közvetlenül kérdezzék problémáikról, félelmet és aggodalmat
keltett a szakemberekben attól, hogy rosszul kommunikálnak vagy cselekszenek, és ezzel
megsérthetik a betegeket.

Az interkulturális kölcsönhatások megtapasztalása kapcsán szorongás volt tapasztalható. A
válaszadók nem tudták, hogyan kérdezzék meg betegeiket a számukra fontos értékekről és
szempontjaikról. Még abban az esetben is, ha a szakemberek a kulturális tudatossággal
kapcsolatos képzésben részesültek, továbbra is aggódtak, hogy rosszul csinálnak valamit vagy
megsértik betegeiket.
Sajnálatos módon más szakemberek úgy érezték, hogy az eltérő etnikai hátterű pácienseket
"párosítani” kellene hasonló hátterű szakemberekkel. Ez további sztereotípiákat eredményezne,
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és nem segítene a szakemberek kulturális kompetenciáinak fejlesztésében.
Nagyon hasznos volt az a nyitottság, amelynek köszönhetően a szakemberek képesek voltak
megvitatni a különböző betegek kezelésével kapcsolatos kihívásokat. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy megértsük azokat a nehézségeket, amelyekkel a szakemberek szembesülnek,
amikor más kulturális háttérrel rendelkező betegekkel foglakoznak.
A szorongás és kellemetlenség érzése, amelyeket a szakemberek leírtak, hozzájárulhat az
egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségekhez.
Az egészségügyi szakembereknek kulturálisan tudatosabbnak kell lenniük, meg kell ismerniük a
kulturális igényeket és azt, hogy mi alakítja az egyes kultúrákat. A szakembereknek fejleszteniük
kell kulturális kompetenciájukat, annak érdekében, hogy elkerüljék a kulturális értékek iránti
érzéketlenséget. Ez segíthet kiküszöbölni a félelmet azokkal a betegekkel szemben, akik
kulturálisan "különbözőek" tőlük. A szakembereknek tisztában kell lenniük a kulturális

különbségekkel, és el kell kerülniük a kultúra elutasítását a betegek megsértésétől való

félelem miatt. A szakembereknek ezen felül az egyes betegeket, mint egyéneket kell

kezelniük. Figyelembe kell venniük a páciensek egyedi szükségleteit, és választási
lehetőségeket kell számukra biztosítaniuk. Minden betegnek lehetőséget kell adni arra, hogy
aktívan részt vegyen gondozása folyamatában.
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III) Érzékeny területek – az univerzálék relativizálása
A. A test kultúraközi szemlélete
Írta: Nagy Éva
Miért ilyen bonyolult? – A test sokrétű értelmezése
Ha elkezdünk gondolkodni az emberi testről, sok különféle vélemény zavaros diskurzusába
keveredünk. Ebben a sokszínű párbeszédben részt vesz számos tudományág, politikai és kulturális
mozgalom, vallás és művészeti ág is. Az emberi testre irányuló közös érdeklődésük ellenére ezek a
megközelítések eltérő módon vélekednek a testtel kapcsolatos jelenségekről, ugyanakkor
befolyásolják és formálják is egymás véleményét.
Shilling szerint (Shilling 2005) a test a modern gondolkodásban mindenütt jelen van, ugyanakkor
egy meghatározhatatlan jelenség. A téma viszont nem csak a modern kor érdeklődését keltette
fel. Bármilyen időben vagy térben vizsgálódunk, nehezen találkozhatunk olyan közösségekkel,
amelyek szó nélkül, érintetlenül hagyják az emberi test témáját, illetve nem „használják fel” arra,
hogy rajta keresztül bemutassák szabályaikat, értékeiket, hatalomról alkotott elképzeléseiket,
létezésüket vagy társadalmi korlátaikat.
Az emberi test mindenhol, mindenkor észlelhető jelenléte annak kettősségével magyarázható,
vagyis azzal, hogy egyszerre egyéni és általános. A test egyfelől a tudatalatti és az ösztönök
színtere, és ebből adódóan nagyon intim, bensőségesen személyes beszélgetéseket és szubjektív
elmélkedéseket inspirál. Másfelől viszont az emberi test egy általános kategóriának is minősül,
amely minden emberi lény sajátja. A „saját” szó itt arra utal, hogy a testtel rendelkezés minden
ember létezésének egyik alapélménye. Egyszerűbben fogalmazva mindannyian testben élünk,
amely a személyes és a társadalmi, a közös és az egyéni, a fizikai és a szellemi határán mozog.
Valamilyen módon ehhez a kettősséghez köthetők a modern egészségügyi rendszerek konfliktusai,
mint az orvos-páciens viszony, vagy nagyobb általánosságban a betegség, a fogyatékosság vagy az
egészség meghatározása és értelmezése; de még a modern társadalmaknak az emberi testhez való
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viszonyulása is (például a szépséghez, a halálhoz, a szenvedéshez és a fájdalomhoz társított
képzeteink révén).
A test társadalmi beágyazottsága
Az orvosi antropológiai szemlélet a test társadalmi beágyazottságán keresztül közelíti meg ezt a
kettősséget. Leegyszerűsítve, a testi élmények két egymás mellett létező dimenziójáról van szó,
nevezetesen fizikai (értelemben vett) testről és társadalmi (értelemben vett) testről. Mindannyian
érzékeljük fizikai testünket. Ez az élmény sosem önállóan létezik, hanem mélyen beleágyazódott a
társadalom kontextusába. A társadalmi test tehát a társadalom és a kultúra által meghatározott
kategóriák összessége, amelyek mindig módosítanak a fizikai testtel kapcsolatos tudásunkon.
Ahogyan a test különböző tulajdonságairól vélekedünk, mint például ideális méretéről és alakjáról,
vagy különféle állapotairól, működéséről és szerkezetéről, de még a nemről, életkorról és a
bőrszínről alkotott képeink is társadalmi konstrukciók, amelyek kulturálisan meghatározott
jelentések egész univerzumára világítanak rá. (Synnott 1993). Ugyanakkor testünk egyben szűrő is,
amelyen keresztül kapcsolatot teremtünk a minket körülvevő világgal. Elmondhatjuk tehát, hogy a
fizikai és a társadalmi test állandó kölcsönhatásban vannak.
Howson igen kézzelfogható példát hoz a társadalmi beágyazottságra egy rövid önvizsgálati kísérlet
útján: „Gondoljon saját testére egy pillanatra. Honnan indul ki? Megjelenéséből (a semmiből
megjelent pattanásból, a rosszul sikerült frizurából)? Teste alakjából, méretéből (...)? Olykor
jobban tudatában van saját testének, mint máskor, például amikor megbotlik egy zsúfolt
teremben, váratlanul felböfög vagy társaságban szellent? (...) Most gondoljon más emberek
testére. (...) rá fog jönni, hogy mások teste egyéb okokból lesz feltűnő: szag, méret és alak,
személyes szokások miatt. (...) [A]z emberek testük szemszögéből tapasztalják meg a társadalmi
világot és embertársaikat és azon keresztül lépnek velük kapcsolatba. Másképpen fogalmazva (...)
saját testünk jellegzetességei is hozzájárulnak mindennapi társas érzékelésünk és interakcióink
alakításához.” (Howson 2004:2)
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Az emberi test nagy szimbolikus értékkel bír. Mary Douglas gondolatait idézve kijelenthetjük, hogy
a fizikai test természetes szimbólumnak tekinthető. Vagyis a test biológiai szempontból „egy
szervezet részeinek és egészének kapcsolatát” jelképezi, konkrétabb értelmezésben az egyén
kapcsolatát a társadalommal. A fizikai test analógiák végtelen sokaságát ihleti a társadalmi és
politikai életben (például: kormányfő, a nemzet teste, egy ország szíve, stb.). Ha emellett
megfigyeljük a testre vonatkozó korlátozásokat, felismerhetjük a társadalom módszereit tagjainak
irányítására. A társadalmi kontroll fokozásához a test erős és széleskörű szabályozása társul: ez a
szabályozás a testtel kapcsolatos jelenségek széles skálájára kiterjed, mint amilyenek a szagok,
hangok, mozdulatok és a test belső működésének kommunikálása. Nem elfogadott például
bizonyos testrészek megmutatása nyilvános közegben, vagy tilos beszélni (vagy olykor még
gondolni is) a test bizonyos működéseire vagy szerveire. A kontroll erősödésével a test egyre
inkább a társadalmi interakció láthatatlan résztvevőjévé válik. „Minél bonyolultabb az osztályozási
rendszer, és minél fokozottabb a nyomás annak fenntartására, a társadalmi érintkezés annál
inkább tűnik úgy, mintha testetlen szellemek között zajlana. A társadalmi nevelés arra tanítja a
gyermeket, hogy organikus folyamatait tartsa kordában.” (Douglas 1996:76) Összefoglalva azt
mondhatjuk tehát, hogy a test az énnek, egy személy testtel rendelkező identitásának
szimbóluma; azt jelzi, amik vagyunk. Ezzel egyidőben a test a társadalom szimbóluma is: azt jelzi,
hogy mink van. A test az ént leginkább meghatározó tényező, mivel a társadalmi jelentések egy
része a test szabályozásából ered. (Synnott 1993:1-2).
A test szimbolikus ereje, amely a fizikai és társadalmi test kapcsolatából ered, tökéletes kutatási
területet biztosít az orvosi antropológiának a különböző kultúrák erőviszonyainak, társadalmi
különbségeinek, családrendszereinek, vagy akár vallásainak vizsgálatához. A folytonos változásban
lévő test (a születéstől kezdve a rendellenességeken át a halálig) egyedülálló terepet ad
antropológiai vizsgálódások számára arra vonatkozóan, hogy kultúránként milyen sokféleképpen
éljük meg az emberi élet törékenységének univerzális élményét.
A rendellenes működésű test vagy a testi fogyatékosság kulturális vonatkozásai szintén izgalmas
antropológiai kutatási téma. Annak ellenére, hogy az orvosi antropológia már a II. világháború
után tudományággá vált, és a gyógyászat területén már az 1960-as évek elejétől kezdve
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találhatunk antropológiai szemléletre való utalásokat (Sobo 2011), az orvosi antropológia magát a
testet az 1990-es évekig nem vizsgálta. (Lock 1993, Green 1998) Az 1970-es évek utolsó
szakaszától kezdve a testtel kapcsolatos megnövekedett tudatosság és érdeklődés nyomán a test
problématizálása lassanként bekerült az orvosi antropológia látókörébe. A biohatalom és az
államhatalom Foucault által kifejtett kérdésköre, valamint az az éles ellentét, amely az orvosi
rendszertan és a páciens betegséggel kapcsolatos szubjektív tapasztalatai között megfigyelhető, a
biomedikális kategóriák felé terelte az antropológusok figyelmét. (Lock 1993:140-141) Amikor a
modern társadalomban a biomedikális modell kezdett dominálni a testtel kapcsolatos
kérdésekben, válaszul egy kritikus szemlélet jelent meg az orvosi antropológiában . Honnan
származik ez a dominancia?
A 20. században a természettudományos tradíciókon alapuló modern gyógyászat sikereknek
köszönhetően az orvostudományé lett a legelfogadottabb és legkompetensebb megközelítés, ha
az emberi testről volt szó. A biomedikális modell szomatikus kérdésekre bontja le a testi
folyamatokat, így elhatárolja a társadalmi, kulturális, pszichológiai és mentális szempontokat a
testtel kapcsolatos jelenségek kozmológiájától. A testre anatómiailag és fiziológiailag
meghatározott, összetett egységként tekint, amelynek rendelleneségei kivizsgálhatók és
kezelhetők az orvostudomány univerzális osztályozási rendszerének segítségével. A 19. század
közepétől elterjedt a klinikai gyógyászat, amelyben a páciens a gyógyulási folyamatnak többékevésbé passzív résztvevője, aki alárendeli magát az orvos utasításainak. (Jewson 2009) A modern
gyógyászat létrehozta a tömeggyógyítás alapjait, amely egyszerre több ezer esetet képes ellátni.
Weber szerint ezen összetett szervezetek hatékonyságát a munka minden szintjének
racionalizálása, a hatalmi hierarchia és a résztvevők szabályozása biztosítja (Larkin 2011). Ez a
racionalizálási folyamat (Ritzer 1993) a páciensekre is szükségszerűen kiterjed. A hatékonyság
fenntartása érdekében szükség van az „átlagos páciens” kategóriájára, így viszont könnyen szem
elől téveszthetők a kulturális és társadalmi színezetű, egyre különbözőbb egyéni szükségletek és
speciális vagy ritka problémák, állapotok. Következésképpen a páciens, aki saját identitással,
szükségletekkel, élettörténettel, félelmekkel és tudással rendelkező egyén, az uniformizált
egészségügy rendszerében személytelenséget, átláthatatlanságot és a biztonságérzet hiányát
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tapasztalja. Ezen felül az orvosi szolgáltató rendszerek racionalizálása (Ritzer 1988) és a testtel
kapcsolatos laikus elképzelések és tudás változása hatással vannak az orvosi szakmára is.
Ezekre a kihívásokra reagálva, az antropológia az egészség és betegség színterének résztvevőit
teljes valójukban vizsgálja, figyelembe véve társadalmi és kulturális kontextusukat. A testet
többdimenziós, összetett jelenségként fogja fel, amelyet különböző szempontokból és
módszerekkel kell megvizsgálni. (Bánfalvi, Molnár 2000).
Példák a társadalmi testre: az identitás és a testmódosítási technológiák kapcsolata
A fizikai test és a társadalmi test metszetére a testmódosítás lehet az egyik legtöbbet idézett
példa. A test interfész az egyén és a társadalom között: mintegy üzenőfalként funkciónál a két
szféra közötti folyamatos kommunikáció fenntartásához. Olyannyira, hogy már nem vagyunk
képesek tisztán fizikai értelemben tekinteni a testre, még legtermészetesebb formájában sem.
Különböző társadalmakban találkozhatunk a testmódosítás átmeneti formáival (például
testfestés), és maradandó technikákkal is (például tetoválás, körülmetélés). (Sanders-Vail 2008)
Egyesek esztétikai okokból döntenek ezek mellett, mert vonzóbbá szeretnének válni, mások az
önkifejezés eszközeként alkalmazzák őket. A testmódosítás azonban a társadalmi státusz
megjelenítője is lehet. Ebin a Japánban elő ainu népet említi példaként, ahol a férjezett nők egy
kék bajusz-szerű rituális tetoválást kaptak, hogy ezáltal elkülönüljenek a közösség hajadon
tagjaitól. A tetoválás kisebb változatát már serdülőkorban meg kellett alkotni, és később, az
esküvő után nyerte el végső alakját. Emellett az asszonyok kezeire is tetoválás került, amely a
férjük iránti hűséget és elkötelezettséget fejezte ki. (Ebin 1979) A testmódosítás, például a modern
társadalomban a plasztikai műtét, ha úgy tetszik, egy bejegyzés az üzenőfalként felfogott testen.
Vagyis a test méreteinek és formáinak átalakításakor megmutatkozik az, mit tart a társadalom
normálisnak, egészségesnek vagy szépnek, és ez egyben egy eszköz is a társadalom tagjainak
felügyeletére és szabályozására. Ugyanakkor egy olyan korban, ahol elönt minket a testeket
ábrázoló képek sokasága, a tetoválás és a piercing lehet a test virtuális volta elleni tiltakozás, a test
„hús-vér” voltának hangsúlyozása. Schildkrout szerint „habár ezek a [módosítási] műveletek erős
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szimbolikus jelentést hordoznak, mégsem csak képletesek. Egyfajta „határösszemosást” (Fleming
2001, p. 84) jelölnek az egyén és a közösség, valamint a társadalom csoportjai között is.
Elkerülhetetlenül lesznek olyan részvevők, akik fájdalmas élményeken esnek át, rituális halált vagy
újjászületést élnek meg, és a saját bőrükön érzett tapasztalataikon keresztül átírják az egyén és
társadalom kapcsolatát.” (Schildkrout 2004:320)
Dióhéjban összefoglalva, a fizikai és a társadalmi test kölcsönhatásba lépnek egymással a
természetes változás és a mesterséges módosítás közötti összefüggéseken keresztül. Az idő
múlásának jelei, mint a ráncok vagy a változó testsúly, magasság és testi erő, társadalmi válaszokat
válthatnak ki testmódosítás formájában. Ugyanakkor ebben lényeges különbség van a
hagyományos és a modern fogyasztói társadalom között. Featherstone magyarázata szerint a
hagyományos társadalmi modellekben az élet minden fontos mérföldkövét testi szertartásokkal
pecsételik meg, amelyek mozzanatai a testhez és a természethez kötődnek (például evés, ivás,
díszítés, csonkítás, megtisztulási szertartás). Ezzel szimbolizálják, hogy a test természetes
átalakulásával a társadalmi státusz is változik. Ebben az esetben tehát a testmódosítás az idő
múlására hívja fel a figyelmet. A modern társadalmi modellben a testmódosítási módszereket
ellenkező szándékkal alkalmazzák. A test az idő jeleinek elrejtése céljából esik át módosításon, így
az életciklusok közötti határok eltűnnek, vagy legalábbis elmosódnak, elhalványodnak. Az ilyesfajta
testmódosítás szimbolikus hatása olykor nemcsak a test felszínére terjed ki. A test állapotának
fenntartása és megőrzése időigényes folyamat, és külön életstílussá is kinőheti magát. A fiatal,
életerős és karcsú test az élet remekművévé emelkedik, és a vonzó külső társadalmi értéke egyre
fontosabbá válik a társadalom tagjainak érintkezésekor. A jelenkort ezért az önfenntartó, megőrző
testképzet uralja. (Featherstone 1982)
Összefoglalás
A testtel kapcsolatos számos képzet és kettősség jól mutatja szimbolikus erejét, de ezen
szimbólumok jelentésének és értelmezéseinek vizsgálatakor fontos analitikus különbséget tenni a
következő három szemlélet között: „van testem”, „én alkotom meg a testem”, „egy test vagyok”.
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„Ez arra emlékeztet minket, hogy az egyén és a test nem két különálló dolog, és tapasztalatainkat
óhatathatatlanul a testünkön keresztül éljük meg, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem.”
(Nettleton 2010:57) Ha a mindennapos egészségügyi gyakorlat szemszögéből tekintjük ezt a
jelenséget, ez a szoros összefüggés az egészség, a betegség és a fogyatékosság egy összetettebb
modellje felé mutat. Általánosabb értelemben véve lehetőséget nyújt a gyógyászat és az
egészségügy önreflexívebb értelmezésére.
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B. A nemek társadalmi konstrukciója

Írta: Szántó Diana

A nemek interkulturális szempontú vizsgálata
Interkulturális tanulmányokban számos kísérletet tettek arra, hogy meghatározzák azon dimenziók
számát, amelyek mentén a kultúrák eltérhetnek egymástól. Az egyik vezető interkulturalista,
Hofstede (2001) 6 dimenzió elkülönítését javasolta, amelyek közül az egyik a férfias/ nőies tengely.
Elméletében a férfias kultúrák a versenyt és az erőt értékelik, míg a női kultúrák a gondoskodást és
a gyengédséget. Ez a szétválasztás annyira megfelel a nyugati kultúrák sztereotipikus képének a
férfiakról és nőkről, hogy szinte természetesnek tűnik. De van-e okunk azt feltételezni, hogy ezen
értékek megoszlása a női/férfi tengelyen belül egyetemes?

A gender (társadalmi nem) a nemekhez társított társadalmi szerepeket jelenti – a női és a férfi
nemhez, illetve (egyes társadalmakban, amelyek ezt megengedik) azon egyénekhez, akik nem
illeszkednek bele ebbe az alapvető kettősségbe. A társadalmi nem a nemek biológiai jellemzőin
alapul, ám nem azok határozzák meg. Nem a biológiáról van szó tehát, hanem a reprezentációról
és a társadalmi elvárásokról. Hofstede természetesen tisztában van vele, hogy a nemi szerepek
társadalmi konstrukciók, következésképpen nagyban különbözhetnek egymástól az egyes
társadalmakban, mégis ő is azt a hallgatólagos feltételezést tartja fenn a nemi szerepek
egyetemességéről, ahogyan erről nyugati társadalmaink nagy részében gondolkodunk.

A világ különböző részeiről származó etnográfiai bizonyítékok ellentmondanak ennek a
feltevésnek. Az egyik első antropológus, aki sikeresen kérdőjelezte meg a nemi ideológiák
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egyetemességéről szóló elméletet és ezzel rámutatott az amerikai etnocentrizmusra, Margaret
Mead volt. A "Felnőtté válás Szamoában" című munkája megmutatta az amerikai közvéleménynek,
hogy nem csak hogy a szexualitás és a nemi kapcsolatok különböző eszméi léteznek a világon, de
úgy tűnik, hogy a szamoai lányok, akiket sokkal szabadelvűbb erkölcsöknek tesznek ki, mint a
kortárs amerikai lányokat, egészségesebb és boldogabb fiatal nőkké váltak. A különböző kultúrák
tanulmányozása elősegíti a nemekről alkotott legalapvetőbb elképzeléseink megkérdőjelezését.
Európában például magától értetődőnek vesszük, hogy "az anyák gondoskodnak, az apák inkább
távol vannak", illetve hogy "az anyák a biztonságot, az apák a fegyelmet képviselik”. Gyakran úgy
gondoljuk, hogy a szexuális emancipációt és a női egyenjogúságot a fejlődésnek köszönhetjük, és
ezért azok a modern társadalmak számára előnyt jelentenek a tradicionális társadalmakkal
szemben. Úgy véljük, logikus, hogy "a hagyományos társadalmakban a női szerep lényege a szülés
és az utódok nevelése (ez a két szerep elválaszthatatlan), a férfi szerepe pedig a család
védelmezése". A nemek antropológiai perspektívából történő tanulmányozása lehetővé teszi a
biológia és a kultúra közötti finom kapcsolódás jobb megértését, és hozzájárul ahhoz a fontos
felismeréshez, hogy attól, hogy valami logikusnak hangzik, még nem szükségszerűen igaz vagy
általánosan elfogadott.

A főemlősök körében végzett tudományos kutatások megerősítik, hogy a férfiakra jellemző
agresszió és a nők gyöngédsége biológiai örökségünk része, és ezt a tényt a társadalmi szerepek
szétválasztásának funkcionalitása is alátámasztja. A legtöbb (bár nem minden!) nem humán
főemlős társadalomban ilyen mintákat figyeltek meg (Smuts 2001). Azonban a kutatók azt is
megfigyelték, hogy a hím és nőstény főemlősök különbözőképpen viselkednek az ellenkező
neműek jelenlétében. Fogságban tartott makákó hímek, amikor a nőstényektől elválasztották
őket, a csecsemők gondozásának sokféle viselkedésmintáját mutatták, ugyanígy a nőstények
csoportjában, a nőstény főemlősök olyan viselkedésmintákat fejlesztettek ki, amelyek egyébként a
hímeket jellemezték vegyes csoportokban. Érdekes módon az állatvilág mélyebb feltárása úgy
tűnik, támogatja az antropológia relativizmusát, amely szerint mind a női, mind a férfi egyének
olyan viselkedési potenciálok széles skáláját hordozzák magukban, amelyeket a társadalmi
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struktúrák vagy aktiválnak, máskülönben rejtve maradnak, amennyiben ellentmondanak a
normalizált társadalmi mintáknak. Már a nem-humán főemlős világban is: a “nem” egyszerre
biológiai és társadalmi!

Az emberi világban még inkább számíthatunk kulturális eltérésekre. De az intuíció azt sugallja,
hogy kell legyen valami egyetemesség a különbségek mögött! Az emberi társadalmakban a
csecsemők általában biológiailag vagy férfinak vagy nőnek születnek (ez nem jelenti azt, hogy
nincsenek kivételek a szabály alól). Strukturalista gondolkodók, mint például Lévi-Strauss (1964) és
Francoise Héritier (1996) úgy vélik, hogy a nemek kettőssége valójában nem csak a társadalmi
struktúra, hanem a szimbolikus (és ezáltal tudományos) gondolkodás alapja is. Minden kognitív
funkciónk a kategorizálás elemi képességén alapul, amelynek legfontosabb építőeleme a képesség
a bináris ellentétekben való gondolkodásra. "A nemek kettőssége jól elgondolható gondolat" ahogy a strukturalisták állítják, és ezzel arra utalnak, hogy ez az alapvető szembeállítás segít
nekünk a világot az azonos és eltérő dolgok ellentétének sorozataként megérteni.

Azonban az a tény, hogy - ha a strukturalistáknak igaza van - minden társadalom a nemek
kettősségén alapul, nem jelenti azt, hogy gondolkodásukat is a biológia határozza meg. Az
inuitoknál például a biológiai nemet és a személy identitását különválasztották (Heritier 1996).
Ebben a kultúrában nem az újszülött biológiai neme határozza meg személyazonosságát, hanem a
lélek neve, amelyet reinkarnálnia kell. Ennek megfelelően egy fiú, aki női léleknevet visel,
kamaszkoráig akár lányként is nevelkedhet – ez a tény nem akadályozza meg őt abban, hogy
felnőtt férfiként nemének megfelelő társadalmi feladatokat lásson el anélkül, hogy elveszítené
identitásának női részét. "Ugyanazon szimbolikus ‘ábécé’ segítségével - írja Heritier - amely közös
biológiai természetünkben gyökerezik, minden társadalom eltérő kulturális ‘kifejezéseket’ dolgoz
ki, amelyek csakis rá jellemzőek." (Heritier 1996).
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Héritier számára többről szól a nemek közötti különbség. A férfiakra és nőkre nemcsak
egyetemesen gondolunk különbözőként, hanem úgy, hogy egy szimbolikus skálán is elhelyezzük
őket, ami természeténél fogva hierarchikus jellegű. Ennek megfelelően úgy gondolja, hogy a
férfiuralom univerzális, amely még a matrilineáris társadalmakban is érzékelhető, bár elismeri,
hogy a dominancia nagyon különböző gyakorlatokban és reprezentációkban mutatkozhat meg,
közülük némelyek finomabbak a többinél. Megerősíti, hogy a hierarchikus rend fennállásának
alapvető oka nem a nők valódi vagy feltételezett biológiai törékenysége; hanem inkább az
emberek, azaz az emlősök szaporodásának következménye. Az emberek esetében nyilvánvaló
biológiai kapcsolat van az anya és a gyermek között, ugyanakkor ugyanez a kötelék logikailag csak
hipotetikus az apa és utódai között. Ennek következtében a férfiak mindig társadalmi eszközökkel
igyekeznek szabályozni a reprodukciót – ez tehát dominanciájuk szükségességének (társadalmi)
oka.

Az összehasonlító etnográfia alátámasztani látszik Heretier tézisét. Valójában nehéz olyan
társadalmat találni, ahol nem áll fenn valamilyen egyenlőtlenség a nemek között, a modern
nyugati társadalmaink sem jelentenek kivételt ez alól. Az etnográfiai kutatások azonban azt
sugallják, hogy közvetlen összefüggés van a nők gazdasághoz való hozzájárulásának mértéke és
jelentősége, illetve társadalmi helyzetük között. Az egyenlőség azzal párhuzamosan nő, ahogyan
munkájukkal társadalmilag elismert módon hozzájárulnak a háztartási gazdasághoz. Ugyanakkor, a
dominancia ritkán abszolút kapcsolat. Saját kulturális elvárásaink (főleg az úgynevezett
"hagyományos

társadalmak"

sztereotípiái)

elhomályosíthatják

tisztánlátásunkat,

és

megakadályozhatnak minket abban, hogy felismerjük azokat a nehezen megfogható
mechanizmusokat, amelyek elősegítik az egyensúly létrejöttét egy párkapcsolaton belül, erősítve a
nők társadalmi helyzetét.

Még a férfiak által dominált társadalmakban is fontos szerepet játszhatnak a nők, bár ez nem
minden esetben azonnal megfigyelhető. A jávai egy ilyen társadalom. Az antropológiai
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szakirodalom egyik jelentős része leírja, hogy a jávai társadalmi státus miként függ össze a
misztikus hatalommal, amit általában a férfiaknak tulajdonítanak, mivel csak a férfiakról
feltételezik, hogy rendelkeznek az ennek eléréséhez szükséges önuralommal. A misztikus hatalom
külső jelei a nyugodt és kifinomult viselkedés és beszédstílus a nyilvánosság előtt. A nőkről úgy
tartják, hogy csak kivételesen képesek elérni ezt az eszményt. Egy érdekes tanulmányban Suzanne
Berner (2001) bebizonyítja, hogy bár ez a kép nem hamis, csupán az igazság felét tárja fel.

Berner azt állítja, hogy Jávában (és valószínűleg máshol is) nem egy, hanem legalább két nemi
ideológia van jelen: a hegemónikus és a hegemóniaellenes. A mainstream ideológiát általában a
férfiak képviselik (és ezért érhető el jobban az antropológusok számára is, akik jellemzően szintén
férfiak), ami pontosan a fent leírtak szerint tükrözi a nemek közötti kapcsolatokat. Létezik
ugyanakkor egy hegemóniaellenes ideológia is, amely szerint a nemi kapcsolatok meglehetősen
különböznek ettől. Először is, Jáván a nők meglehetősen aktívak gazdasági szinten. Gyakran
kereskednek, vagy más munkát végeznek, ami nem ritkán a család tényleges eltartóivá teszi őket,
míg a férfiak otthon élvezhetik szabadidős tevékenységeiket. A piac, ahol az eladók többsége nő (a
férfi kereskedõk kínaiak, arabok vagy európaiak!) szimbolikusan az alacsonyabb társadalmi státusz
jegyeit viseli magán, mert a domináns ideológia szerint a pénzzel való foglalkozás vulgárisnak és
nem kifinomultnak számít. Tény azonban, hogy a nők kereskedelemben való részvétele növeli
gazdasági függetlenségüket. A nők a háztartások pénzügyeit is kezükben tartják: a férfiaktól
elvárják, hogy fizetésük egészét vagy nagy részét adják át feleségüknek, aki ezután dönt arról, hogy
mely kiadások szolgálják leginkább a család érdekeit. A lányok ugyanúgy örökölhetnek, mint a fiúk,
és a házasság után megtarthatják saját vagyontárgyaikat. Tehát anyagi szempontból a nők egyenlő
vagy kvázi egyenlő státuszt élveznek a férfiakkal.
Szimbolikus szempontból azonban a nők kevesebb presztízzsel rendelkeznek, mint a férfiak, nem a
gazdasági tevékenységekbe való bevonódásuk ellenére, hanem éppen amiatt. A nők hangosan
vitatkoznak a piacon, viccből felpofozzák egymást, és olyan verbális stílust használnak, amely
összeegyeztethetetlen lenne a férfiaktól elvárt higgadtsággal. A hegemónikus ideológia szerint ez a
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viselkedés bizonyítja a nők önkontrollra való alkalmatlanságát, és ez a tény természetszerűleg
másodrangúvá teszi őket a férfiakkal szemben. Ugyanakkor a hegemóniaellenes diskurzus (amely
nem csupán a női oldal hangja) azt állítja, hogy éppen ellenkezőleg, a férfiak a nőknél kevésbé
képesek kontrollálni szenvedélyeiket, ezért körültekintően távol kell tartani őket a pénztől
(amelyet gyerekes módon valószínűleg nőkre költenének). Ez az alternatív ideológia felismeri a nők
kettős (gazdasági és szimbolikus) erejét, és ennek megfelelően értékeli társadalmi helyzetüket.

Végül a nemi szerepek kettős eloszlása - állítja Brenner - a család kollektív érdekét szolgálja. A
gazdagság szükséges a tekintély fenntartásához, de megszerzésének folyamata veszélybe sodorja a
társadalmi státuszt. Mivel a nők társadalmi státuszukat a férjeiktől kapják, gazdasági
tevékenységük nem érinti őket hátrányosan társadalmilag, miközben hozzájárul a család
gazdagságához. Nem arról van szó, hogy a nők "természetüknél fogva" kevésbé méltóságteljes
módon viselkednek, mint férjeik; nyilvánvalóan képesek a higgadtságra. Valójában ők azok, akik
otthon jó modorra tanítják lányaikat és fiaikat, de a nyilvánosság előtt megengedettebb számukra,
hogy kevésbé fogják vissza magukat, mint a férjeik. Ennek következtében a nyilvánosság előtt
többféle viselkedésminta áll rendelkezésükre, mint a férfiak számára. A férfiak azonban kevesebb
önkontrollt mutathatnak otthon, távol a nyilvánosságtól. Ez egy érdekes példa, amely bizonyítja,
hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó diskurzusok és gyakorlatok egymással ellentétesek
lehetnek akár ugyanazon társadalmon belül is. Miközben univerzális tendencia mutatkozik arra,
hogy ezeket a különbségeket egy hierarchikus skálán helyezzük el, ez a hierarchia különböző
nézőpontokból szemlélve más és más képet mutathat.

A jávai példa rávilágít azon fontos részletekre, amelyek a nemek közötti kapcsolatokat színezik a
legtöbb társadalomban, de nem ellentétes azzal az elgondolással, hogy az anyaság és az apaság
biológiailag mélyen gyökerező társadalmi szerepeket ír elő. Vannak azonban olyan erős etnográfiai
bizonyítékok, amelyek azt támasztják alá, hogy az anyaság nem kevésbé szociálisan konstruált,
mint az apaság. Baule (Etienne 2001) ebből a szempontból különösen érdekes esetet mutat be. A
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Baule-i férfiak és nők hozzájárulása a gazdasági termeléshez egyformán elismert, a nők saját
maguk magas társadalmi státuszt szerezhetnek, és a terület gyarmatosításáig a női főnökök sem
voltak ritkák.

Mint sok afrikai társadalomban, a jólét és a társadalmi elismerés összefügg az eltartottak
számával. A gyermekek nagy számát tehát a jelenben való elismertség és a jövőben való szociális
biztonság forrásának tekintik. Mivel azonban a Baule-iak körében a leszármazás patrilineáris
alapon történik, és a nők férjeik házában élnek, a gyermekeket a férj és közeli hozzátartozóik
eltartottjainak tekintik. Az örökbefogadás megoldás lehet a nők számára arra, hogy javítsák saját
társadalmi helyzetüket, mivel az örökbefogadott gyermekek, ellentétben a biológiai gyermekekkel,
annak a nőnek a felügyelete alatt állnak, aki “ajándékként” kapja őket a biológiai anyától.

Míg az örökbefogadás természetes része a rokonsági rendszernek mind a vidéki, mind a városi
közösségekben, különleges szerepet játszik a városba vándorló vidéki nők szociális és gazdasági
felzárkóztatásában, akik kiskereskedelemből élnek. A vidéki családok örömmel küldik néhány
gyermeküket a városba nevelőanyjukhoz, abban a reményben, hogy ilyen módon biztosítani tudják
gyermekeik megfelelő iskoláztatását. A gyermekek gondozása a Baule-társadalomban nem
tekinthető a biológiai anyasághoz kapcsolódó automatikus attribútumnak. Éppen ellenkezőleg,
egyes biológiai anyákról azt gondolják, hogy nem tehetségesek a gyermeknevelésben, míg néhány
örökbefogadó anya jó hírnévnek örvend ebből a szempontból, és ennek következtében nagyszámú
gyermekre számíthat. Ez a Nyugat-Afrikában nem egyedülálló eset aláássa azt a feltételezést, hogy
"az anyaság visszavonhatatlanul természetes", szemben az apasággal, ami valójában társadalmi.

Paradox módon az a felismerés, hogy az apaság társadalmilag konstruált, magában foglalja azt a
feltevést, hogy az apák mindenhol és mindenkor "természetesen" kevésbé alakítanak ki köteléket
kisgyermekeikkel, mint az anyák. Hewlet (2001) össze hasonlította az amerikaiakat és a Közép116

afrikai Köztársaságban élő Aka Pigmeusokat, abból a szempontból, hogy mennyi időt töltenek az
apák a gyermekeikkel, és érdekes következtetésre jutott. Azt állapította meg, hogy az amerikai
apák napi 10-20 percet tartják karjukban kisgyermekeiket, míg az Aka apák napközben egy órát, és
napnyugta után idejük 25%-át fordítják a gyermekgondozásra. Az Aka apák nem csupán több időt
töltenek gyermekeikkel, nevelési stílusuk is különbözik az amerikai apákétól. Az amerikai
tanulmányok hangsúlyozzák az apák kisbabájukkal való "élénk játékának" fontosságát. Az Aka apák
ritkán vesznek részt ilyen játékokban. Ehelyett gyengédséget fejeznek ki: többet csókolgatják,
ölelgetik kisbabáikat és gügyögnek hozzájuk, mint az anyák.

Miért olyan szembetűnő az apák és csecsemőik kötődése az Akáknál? Hewlet válasza szerint az
Aka apák egyszerűen csak jobban jelen vannak gyermekeik életében, ami az Ak-k életmódjának
következménye, ahol a férfiak és a nők gyakran együtt vesznek részt az élelmiszerszerzési
tevékenységekben. Az Aka emberek hálóval vadásznak, amelyben a férfiak, a nők és a nagyobb
gyermekek egyenlően vesznek részt. A nemi alapú munkamegosztás így kevéssé szigorú az Aka
társadalomban, mint a legtöbb vadászó (és nem vadászó) társadalomban. Ezért az apák jobban
ismerik gyermekeiket, és nem kell erőteljes ingereket használniuk ahhoz, hogy választ kapjanak,
amikor interakcióba lépnek velük. (Érdekes, hogy Hewlett szerint nemcsak az amerikai apák,
hanem az amerikai dolgozó anyák is, akik kevesebb interakcióban vesznek részt a csecsemőikkel,
erőteljesebb ingereket használnak a kicsikkel való kommunikáció során.)
Az Aka példa érdekes összefüggést mutat a nők státusza, a szülői szerepek, illetve a hierarchia és
az egyenlőség általános elképzelései között. Az Aka társadalom hírhedten egalitárius, számos
mechanizmussal rendelkeznek az "egyéni, nemzedékek közötti és nemi egyenlőség" fenntartása
érdekében (ami miatt szomszédaik, akik ebben a szabadságban a rend hiányát látják, meg is vetik
őket,). (Hewlett 47) Bár vannak meghatározott férfi és női szerepek, megfordítani azokat
semmiképpen sem furcsa vagy ritka, a kisfiúk és kislányok is ilyen módon szocializálódnak. Ez a
megfigyelés megerősíti a nemi kapcsolatokról szóló másik elméletet, amely szerint egy társadalom
minél kevésbé választja szét szigorúan a nemi szerepeket, annál nagyobb szabadságot és
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egyenlőséget élveznek a nők. A tanulmány ugyancsak erős kapcsolatot mutat a megosztott szülői
szerepek és a nemek közötti egyenlőség között.

Ha etnográfiai esettanulmányok bizonyítják is, hogy a férfi és női identitás mindig kultúraspecifikus módon alakul ki, megkérdőjelezve a férfiak és a nők egyetemesen megosztott
szimbolikus szembenállását, még mindig természetesnek tűnik az a feltevés, hogy a szexuális
identitás és a nemi identitás mindenütt közvetlen kapcsolatban áll egymással. A valóságban nagy
különbségek vannak abban is, hogyan alakul a szexuális identitás a különböző társadalmakban. A
modern nyugati kultúrákkal ellentétben, ahol feltételezzük, hogy a szexuális identitások többékevésbé megszilárdultak, a világ sok részén a szexuális identitás változékony, sokoldalú és nem
feltétlenül a nemi identitás alapvető alkotóeleme.

Herdt (2001) a Szambiában való felnőtté válás tanulmányozásával kapcsolatban egy konkrét esetet
mutat be. A szambiaiak egy vadászattal és kertészkedéssel foglalkozó népcsoport Új-Guineában.
Kis falvakban élnek a hegyekben. A társadalom exogám törzsekre oszlik, de ugyanazon a falun
belül előfordulhatnak házasságok. A szűk családok kis kunyhókban élnek együtt. A szambiaiak nem
hiszik, hogy a szexualitás meghatározza a nemet: miközben a lányok fokozatosan és jelentős
társadalmi drámák nélkül szerezhetik meg teljes női szexuális identitásukat, a fiúkat felnőtt
férfiaknak kell fokozatosan bevezetniük a felnőtt szexuális szerepekbe. A lányok a házasságukig
együtt laknak a szüleikkel. Azonban a fiúkat, amikor elérik a 7-10 éves kort, hirtelen kiszakítják a
családból, és átkerülnek a férfiak házába.

A maszkulinitás, az erõ és a harciasság nagyon értékes ebben a társadalomban, és a nőkkel való
együttélés női elemekkel "szennyezi" a férfi identitást. A férfi házban eltöltött idő fő célja tehát a
fiúk "megtisztítása" a női szennyezettségtől. Míg a lányok szexuális érését természetes
folyamatnak tekintik, a fiúkét szociálisan kell erősíteni. A beavatást a férfiak titkos társasága végzi,
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és azt többször megismétlik egészen addig, amíg a fiatal férfiak nem érik el a teljes felnőtté válást,
amelyet első gyermekük születése jelez.

"A férfiasság, szemben a nőiességgel, nem adott biológiailag" (165). A lányokról úgy gondolják,
hogy rendelkeznek egy szervvel, a tingóval, amely a menstruációs vér előállításáért felelős. A fiúk
rendelkeznek egy másik szervvel, a sperma tárolására szolgáló kere-ku-kereku-val, amely eleinte
üres, és azt fokozatosan kell feltölteni a teljesen éretté válásukig. A beavatás során a felnőtt férfiak
orálisan “termékenyítik meg” a fiúkat, hogy biztosítsák számukra a szükséges mennyiségű
spermát, "a férfiasság lényegét". Bár a szambiai beavatási szertartás homoszexuális gyakorlatot
eredményez, nem relativizálja a férfias szexuális identitást, épp ellenkezőleg, ez az út a teljes
férfivá váláshoz.

Csakúgy, mint a szambiai fiúk, akik heteroszexuális házasságkötésük előtt homoszexuális
gyakorlatokban vesznek részt, bizonyos kultúrákban a lányok is rendelkeznek olyan társadalmi
szempontból

elfogadható

azonos

neműekkel

folytatott

kapcsolatokkal,

amelyek

nem

veszélyeztetik jövőbeni esélyüket a házaséletre. Evelyn Blackwood (2001) több ilyen esetről is
beszámol. Ezekben az esetekben a nők és a lányok azonos neműekkel bonyolódnak szexuális és
érzelmi kapcsolatokba, de a példák eltérnek egymástól abban, hogy mennyiben válnak ezek a
kapcsolatok és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok a nemi identitásuk lényeges és rögzített
attribútumaivá. Lesotho-ban (Dél-Afrika) például az iskolás lányok olyan kulturálisan
intézményesített kapcsolatot köthetnek, amelyet mama-babának neveznek. Ez a fajta barátság
összekapcsol egy idősebb, tapasztaltabb lányt egy fiatalabbal. A fiatalabb lánynak csak egy
"mamája", míg a "mamáknak" egyszerre több "babája" is lehet. Ahogy a fiatalabb lányok idősebbé
válnak, ők is mások “mamáivá” válhatnak. Ez egy bensőséges és szeretetteljes kapcsolat, amelynek
részét képezik a szerelmes levelek, ajándékok és a felnőttkori szexuális kapcsolatok kezdeti
megnyilvánulásai. Ahogy a lányok felnőnek, fiúkkal is lehetnek kapcsolataik. A heteroszexuális
kapcsolatok leginkább az azonos nemű mama-baba kapcsolatokat helyettesítik, ám egyes nők
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utóbbi kapcsolatikat házasságuk során is megtartják, anélkül, hogy ezek férjük részéről haragot
keltene. Ilyen gyakorlatokról Dél-Afrikából számoltak be az 1950-es évekből. A bennszülött
ausztrál nők egy másik esetet képviselnek. Roheim szerint a misszionárius idők előtt a házasságon
kívüli homo- és heteroszexuális viszonyt mind a nők, mind a férfiak esetében egyaránt elfogadták.
A lányok számára az erotikus rituális játék a beavatás része volt. A serdülő lányok közötti hasonló
játékok szintén a normalizált kultúra részét képezik a Kalahári-sivatagbeli kungok számára.

Míg ezekben a példákban a serdülőkori azonos neműekkel folytatott szexuális játékoknak, sőt az
intézményesített szexuális kapcsolatoknak sincsenek a felnőtt házassági életet érintő
következményei, rögzítettek olyan eseteket is, amelyekben a szexuális identitás megváltoztatása
képes teljesen átalakítani a nemi identitást is. A 19. században a kínai házasság (általában
elrendezett házasság) lényegében elnyomó intézmény volt a nők számára. A selyemipar fejlődése
lehetővé tette egyes fiatal lányok számára, hogy saját keresettel rendelkezzenek és végtelenül
sokáig képesek legyenek elhalasztani a házasságot a szülők jóváhagyásával, akik ilyen módon
részesültek lányaik anyagi támogatásából. Idővel a házasságokkal szembeni ellenállás nők közötti
intim testvériségeket eredményezett. A nővérek ugyanabban a háztartásban éltek, és ebben a
heteroszexuális kapcsolatok tiltottak voltak. Egy fiatal nő, aki ezt az életstílust választotta,
nyilvánosan megesküdött rá, hogy megtagadja a házasság intézményét. Ez a választás hozzájárult
jogi státusa megalapozásához és megfelelő helyének biztosításához szülőházában a tiszteletre
méltó ősök között (Sankar 1986). Indonéziában is van mód arra, hogy a fiatal lányok
elmeneküljenek a nemi státuszuk kötelékeiből. A tomboi az olyan lányok kategóriája, akik olyanok,
mint a fiúk. "Bár a tomboy-oknak női testük van, helyi szinten nőtestű férfiakként kezelik őket, akik
vonzódnak a (normatív nemmel rendelkező) nőkhöz" (243). E példák sokfélesége azt mutatja, hogy
nincs egyetlen konkrét mód arra, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a domináns nemi
ideológiák, a rokonság és a politikai rendszerek, valamint a szexualitás felépítése között.
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Míg az antropológusok a jelen sokféleségét tárják fel, a történészek lehetővé teszik az
univerzálisnak tartott normák temporális változásokon alapuló relativizálását. Thomas Laqueur
(1990), aki a biológiai nemek változó nyugati reprezentációit vizsgálta, tovább erősítette a
társadalmi konstruktivizmus elméletét. Kimutatta, hogy nem csupán az igaz, hogy a nemek
társadalmilag konstruáltak, de ráadásul semmi természetes nincs abban, ahogy a biológiai
nemeket értelmezzük. A tézise szerint a mi nyugati hagyományunkban, az ókori görögöktől
kezdődően, évszázadok óta az "egy nem tézis" érvényesül, ahogy ő nevezi. Ez azt jelenti, hogy a
nőket nem úgy képzelték el, mint akik alapvetően különböznek a férfiaktól; szexuális biológiájukat
inkább a férfi nemi szervek fordított változataként ábrázolták. A szexualitásukat szintén úgy írták
le, mint ami megegyezik a férfiakéval. Úgy gondolták, hogy a megtermékenyülés a női orgazmus
feltétele, a női szexuális élvezetről pedig azt gondolták, hogy egyenlő a férfiakéval vagy erősebb
annál. Ez a helyzet radikálisan megváltozott a kapitalizmus megjelenésével. A 18-19. században a
nőket már mind biológiailag, mind szellemileg és lelkileg a férfiaktól radikálisan különbözőnek írták
le. A női szexualitás tabu lett, sőt a női orgazmus létezését is megkérdőjelezték. Laqueur érveit az
ókori anatómiai könyvekből és művészi ábrázolásokból vett vizuális anyag bőséges gyűjteményével
támasztja alá. Célja nem csupán annak bizonyítása, hogy a biológiai nemek társadalmi
konstrukciója megelőzte a nemek társadalmi konstrukcióját, hanem annak bemutatása is, hogy a
biológiai nemekhez kapcsolódó társadalmi reprezentációk, csakúgy mint a társadalmi nemekhez
kapcsolódók, mindig átpolitizáltak, és reagálnak az uralkodó politikai rend ideológiai igényeire. A
szabványosított nemi és szexuális test az idealizált társadalom tükörképe, Nyugaton és máshol is.
Ezért az arról alkotott eszmék, hogy mi a férfi és mi a nő, az interkulturális összecsapások
klasszikus és egyik legérzékenyebb területe.
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C. A haldokláshoz, gyászhoz és az élet végéhez kapcsolódó szertartások
különböző kultúrákban
Írta: Dobos Attila
Halál és haldoklás
A halál problematikája – mivel ez az általunk ismert világ határát képezi – egyértelműen minden
idők egyik legfontosabb és legalapvetőbb kérdéseinek egyike az emberiség számára. Ezen kérdésre
adott válaszok sokkal többet árulnak el a közösség világnézetéről, mint bármely más, hasonlóan
filozófiai kijelentés. Ugyanakkor minél általánosabb állításokat szeretnénk tenni, annál
kétértelműbbek és félreérthetőbbek leszünk. Ez azért van, mert több különböző szempont áll
rendelkezésünkre, amennyiben halandó életünk, vagyis saját magunk működését próbáljuk
megérteni, és ezek a különbségek olykor ellentmondásba keverednek egymással. Például a
tudomány szemüvegén keresztül nem lehet megérteni a spiritualitás vagy a lélek esszenciáját,
mivel ezek kívül esnek a tudományos eszközök lehetőségein. Ugyanez fordítva is érvényes: vallási
kontextusban értelmetlen tudományos eredmények mellett vagy ellen érvelni, mert a hit teljesen
más természetű, és máshogyan működik, mint a tudomány. Mégis úgy tűnik, hogy mindkét
nézőpont nagyon fontos számunkra.
A halandóságnak azonban van néhány olyan univerzális vonása, amely különböző történelmi
korokban, helyeken és kultúrákban újra és újra felbukkan. Mint ahogyan azt már sok
vallástörténész hangsúlyozta, amennyire a kollektív emlékezet ebbe betekintést enged, az
emberek mindig is hittek abban, hogy a testünk halálával „nem halunk meg” teljesen, van egy
olyan részünk, amely tovább él, amely független a testünktől, mégis teljes mértékben hozzánk
tartozik. „A halál utáni életben való hit a legrégebbi időktől kezdődően kimutathatónak tűnik a
vörös okker festék használatában. Az okker a vér rituális helyettesítője, tehát az élet
„szimbóluma”.” 15 Vallási célból megőrzött koponyákat és alsó állkapocscsontokat Kr.e. 400.000300.000 óta találunk, valamint biztosan tudjuk, hogy Kr.e. 70.000-50.000-től már a temetkezés is
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megjelent. Egy másik fontos általános jellegzetesség a halál megjelenítését és a hozzá kapcsolódó
szertartásokat körülvevő kollektív tudat. Minden közösségben számos meghatározott jelentés
veszi körül a halálokozta veszteséget és ez hasonlóképpen nyilvánul meg a szertartások során,
habár ezek formája és szándéka különböző. Ezek a jelentések továbbá segítenek a veszteséghez
kapcsolódó érzéseket, mint például a gyászt feldolgozni.
Az egészségvédelem szempontjából ki kell térnünk ezen alapvető jelenség biológiai, orvosi vagy
egyszerűen tudományos értelmezésének megtárgyalására. Ráadásul a mi korunk, amelyet gyakran
a „késő modernitás” elnevezéssel illetnek, kiemelt (ha nem is kizárólagos) szerepet tulajdonít a
valóság tudományos magyarázatának. Ebből a szempontból a biológiára - „az élők tudományára” mint széles körben elfogadott kontextusra kell tekintenünk ezen a területen. Természetesen ez a
nézőpont nem lesz kizárólagos, viszont szükségszerűen ez a kiindulópont.
A halál megértésének egyik gyakori módja az, hogy megkeressük a legkisebb élő egységet az
emberi létben, amely nem más, mint a sejt. A többsejtű élőlények, mint például az emberek,
rendkívül nagy mennyiségű sejtből épülnek fel, az emberek esetében ez több mint száz trillió (1014)
sejtet jelent, amelyek mind külön életet élnek. Így „[a]z ember halála az őt alkotó sejtek halálának
közvetlen, elkerülhetetlen következménye.” 16 A sejtszintű halál tanulmányozása során több, előre
nem várt érdekes dolgot és összetett jelenséget tártak fel, mint pl. bizonyos sejtek öngyilkossága.
Mindenekelőtt azonban úgy tűnik, hogy az egysejtűek legősibb formái nem osztoztak az élet
legfőbb sajátosságában, amely alapján minket is az élők kategóriájába lehet sorolni, ez pedig az
előre megírt, tehát kötelező halál. Ezek az egysejtűek elpusztulhatnak a környezetváltozásból
kifolyólag, például ha nem találnak táplálékot vagy sokkal erősebb és táplálkozni akaró sejtek
kerülnek a közelükbe, vagy akár baleset során, viszont nincs beléjük programozva, hogy az
öregedés folyamatának záróakkordjaként meg kell halniuk.
egybefonódva az élet meghatározásával.”

17

„A halál nincs kibogozhatatlanul

Ez volt a helyzet a Földön kialakult élet legalább első

egy milliárd évében. Hogyan lehetséges ez? A válasz minden élőlény egyik alapvető
tulajdonságában keresendő: ez a képesség arra, hogy saját DNS-ét lemásolja és utódainak
16
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továbbadja. Az egysejtűek ivartalanul szaporodnak, amely azt jelenti, hogy nincsen szükségük
másik nemű egysejtűre utódok létrehozásához: hasadással vagy osztódással szaporodnak. Ennek
eredményeként két (elméletben) teljesen megegyező utódsejt jön létre ugyanazzal a DNS
állománnyal, a folyamat pedig ugyanígy folytatódik tovább. Tehát ezek az organizmusok a mi
értelmezésünk szerint sosem halnak meg (legalábbis öregedés következtében), mivel mi nem
igazán tudjuk elképzelni a halált holttest nélkül – ha más okból pusztulnak el, annak legalább
mindig van valami hátramaradt bizonyítéka, és így megértjük, hogy a sejt véglegesen megszűnt
létezni. A halál, ezen biológiai olvasat szerint, nem az élet következménye, hanem a reproduktív
szexualitásé.
Egy másik modern biológiai megközelítés, amely filozófiai kérdéseket is felvet, az élet egy másik fő
sajátosságára összpontosít: a metabolizmusra (anyagcserére). Az anyagcsere olyan folyamat,
amely minden élőlényben végbemegy, viszont egyetlen élettelen dologban sem. Tudomásunk
szerint az élet csak organizmusok fizikai formájában létezik. Ha az organizmus nem végez
anyagcserét, elpusztul. Mondhatjuk, hogy „az organizmusok olyan lények, amelyek fennmaradását
a saját működésük biztosítja. Más szavakkal, csak amiatt léteznek, amit tesznek.” 18 A létezésük
kulcsa a működésük, és ezt a működést leszámítva nem is léteznek. Mivel azonban ez a működés
nem kizárólag tőlük függ, hanem befolyásolhatja az őket körülvevő környezet is, a „megszűnés
veszélye ott lebeg az organizmus felett az kezdetektől. Itt látszik az élet és halál alapvető
kapcsolata, hogy a halandóság az élet alapvető alkotórésze.” 19 Ebből kiindulva a halál egy
anyagcsere nélküli állapot. A kontinentális európai filozófiai hagyomány keretei közt hajlamosak
vagyunk a halált egyszerre eshetőségnek (bármikor meghalhatunk) és szükségszerűségnek (egyszer
mindenki meghal) tartani.
Ez a két rövid bevezető gondolat talán betekintést adhat abba, hogy a halál meghatározása még
biológiai szinten is bonyolult. Különbséget kell tennünk azonban a halál meghatározása és azon
kritériumok meghatározása között, amelyek alapján valamit vagy valakit halottnak nyilvánítunk. Az
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emberek esetében ennek még nagyobb jelentősége van, amely kulturális, olyan jelentősége,
amely morális szempontokat is felvet. A ma alkalmazott uralkodó halálkritérium jól példázza ezt.
A halál kalsszikus értelemben vett megközelítése az oxigénszükségletünkhöz kapcsolódik: az
emberi élet fenntartásának egyik legfontosabb összetevője, többek között, az oxigén, amely
testünkben való keringésével működteti a sejteket. Éppen ezért a légzés vagy a szív leállása egyet
jelentett a halállal. Ennek bizonyítása viszonylag egyszerű volt, de fennállt a valószínűsége a
tévedésnek is (pl. Rómeó és Júlia), mégis, a hullamerevséggel egyetemben, ezt a kritériumot a 20.
század közepéig alkalmazták. A technológia fejlődésének köszönhetően Christiaan Barnard délafrikai sebész 1967-ben Fokvárosban sikeresen végrehajtotta az első nyilvános szívátültetést 20.
Egyértelmű, hogy ezután újra kellett gondolni a kritériumokat, amelyek meghatározzák, mikor
tekintünk valakit halottnak: az ember saját dobogó szíve nélkül is életben maradhat, viszont ehhez
szüksége van egy másik ember szívére. Azt ezt követő évben a Harvard Orvosi Egyetemen (Harvard
Medical School) egy ad hoc módon felállított, orvosokból, jogászokból, filozófusokból és
teológusokból álló bizottság új kritériumokat határozott meg: ez volt a visszafordíthatatlan kóma
egy speciális esete, amelyet ma egyszerűen agyhalálnak nevezünk. A kialakított módszer 100%osan garantálja a megbízható diagnózist, még spontán szívverés esetén is. A következő években
ezt a definíciót világszerte elkezdték a gyakorlatban is használni, kivéve néhány országot, mint
például Kína, Japán és más ázsiai országok. És itt érkezünk el a lényeghez: néhány kultúrában
egyszerűen lehetetlen volt (és még mindig az) az életet a neurológiai aktivitással azonosítani, mivel
ez teljesen szemben áll hagyományos felfogásukkal valamint az élethez és halálhoz kapcsolódó
kollektív tudásukkal. 21
Az előbb említett gondolatokat összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a halálra sokkal inkább mint
egy folyamatra kell tekintenünk, amelyen belül az adott társadalom határozza meg - a
hagyományok, erkölcsi normák, hit és a technológia által nyújtott lehetőségek alapján - azt a
20

Habár meg kell jegyezni, hogy nem könyvelhetjük el igazi sikernek, mert a legtöbb beteg az ilyen módon történt
beavatkozást követő néhány hétben meghalt. Ennek eredményeként világszerte szívátültetési moratóriumot vezettek
be egészen az 1980-as évek elejéig, ekkorra sikerült ugyanis ezt az orvosi eljárást egy sokkal megbízhatóbb szintre
fejleszteni, és a halálozási arány is elfogadhatóvá vált.
21
Japánban csaknem 30 év után adtak törvényes keretet ennek a megközelítésnek a 104/1997-es számú, emberi
szervátültetésről szóló törvény elfogadásával.
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pontot, amely elkülöníti az élőt a nem-élőtől. A következő bekezdések ezekre a különbségekre
hoznak példákat.22
A halálos betegségekkel, halállal és haldoklással valamint a gyásszal kapcsolatos tapasztalat
kifejezése világszerte nagyon változó. Továbbá ezen kifejezési formák és tapasztalatok funkciója is
alapvetően különbözik a különféle kulturális közegekben, a már említett - vélhetően - univerzális
jellemzőkön felül. Ezen felül egy adott közegben is több különböző komponens játszhat szerepet a
temetési szertartás és temetkezési szokások alakításában: a halál körülményei (pl. erőszakos
viselkedés, betegség, öngyilkosság), elhalálozási életkor, társadalmi státusz, hírnév, társadalmi
nem és természetesen a családban gyakorolt irányadó vallás/hit. Végül, ugyanazoknak vagy
hasonló szertartásoknak gyökeresen eltérő vagy egymásnak ellentmondó értelmük is lehet a
különböző kultúrákban: pl. amikor a jorubák alkoholt öntenek a földre (italáldozat), ez az elhunyt
szellemének megidézését jelenti, ha segítségre van szükség, míg sok roma közösségben számos
dolgot tesznek azért, hogy elkerüljék a szellem visszatérését, pl. az alkohol földre öntése a
virrasztás során az elhunyt békéjét szolgálja, és támogatja őt a mennybe vezető útján. Az egész
világon találunk példákat arra, hogy a nemrég elhunytnak italt vagy ételt adnak, azonban az okok
különböznek: közelebb kerülés, tiszteletnyilvánítás, megtisztítás, a visszatérés elkerülése stb.
A holttest kezelésének alapvetően két, egymásnak ellentétes módja létezik: az egyik véglet szerint
a hottest veszélyes, piszkos és kockázatot jelent, mert összekapcsolja a halottak birodalmát a
boszorkányokkal, gonosz szellemekkel, betegségekkel, átkokkal és rémálmokkal, míg a másik
véglet szerint a holttesthez való közelség egyfajta közösséget és kapcsolatot alakít ki. Az első
esetben a holttestet eltemetik amilyen hamar csak lehet, lehetőleg akár egy napon belül,
próbálják a temetkezés helyét minél messzebb kiválasztani, ezután pedig alaposan megtisztítanak
mindent, ami hozzáért a holttesthez, a halott személyhez vagy a halál helyéhez (bizonyos
esetekben pl. a navahó, japán és görög kultúrákban). A második esetben jellemzőek a hosszú
szertartások, a virrasztás, halottvirrasztás valamint az, hogy az elhunyt mellett maradnak (akár
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alszanak is mellette) még napokig (bizonyos esetekben pl. a jorubák, maorik, romák és britek
között).
A jorubák az elhunytakat a házuk alá vagy az ajtó előtt gyakran egy jelöletlen területen temették
el, amennyiben az illető már idős volt, és természetes halált halt. Azokat, akiknek a halálát
különböző okokból kifolyólag (pl. kisgyerekek, fogyatékossággal élők, albínók, öngyilkosok, villám
által agyoncsapottak stb.) ’természetellenesnek’ tartják, másként kezelik: néhány esetben a
gyászolás nem megengedett, az elhunytat a településen kívüli bozótosban temetik el, vagy –
amennyiben azt gyanították az illetőről, hogy boszorkány – egyáltalán nem temetik el, a holttestet
csak elviszik egy bozótos-bokros-erdős részre, és otthagyják. A görögök az elhunyt családtagokat
24 órán belül lazán összeácsolt fakoporsóban temetik el, ezzel is segítve a test bomlását, hogy 3, 5
vagy 7 év elteltével exhumálási szertartást végezhessenek a csontok állapotának felmérése
céljából: amennyiben az exhumált csontok tiszták és fehérek, az elhunyt bűnei megbocsáttattak,
és ő a mennybe került. Ha egy fiatal roma leány vagy fiú hal meg, a romák gyakran borítják be a
holttestet vagy koporsót a sírban farakással, hogy megvédjék a testet a föld súlyától.
A betegségek végső szakaszához, temetési szertartásokhoz vagy gyászoláshoz kapcsolódó
kifejezések is nagyon különböző hozzáállásokról tanúskodnak szerte a világon. Míg az uralkodó
tudományos orvosi megközelítés értelmében kötelező a beteggel minden rendelkezésre álló
információt egyértelműen és érthetően megosztani (hacsak nem a beteg maga tiltja ezt meg), sok
helyen a világon az ilyenkor használható kifejezéseket szigorúan korlátozzák. Például Kínában a
„rák” szót nem szabad a beteg előtt kimondani az ő érdekében: úgy gondolják, a beteg nem tudná
ezt ilyen explicit módon kimondva elviselni, és talán még rosszabbodna is az állapota. Ezért
egyszerűen nem használják ezt a szót. A romák elég gyakran kerülik a betegségek pontos nevét,
mert úgy tartják, az megbetegítené őket. Emellett próbálnak minél kevesebb időt eltölteni a
kórházban, mert az nem tiszta, tele van betegségekkel, amelyek a pácienseket még jobban
megbetegítik. Mongóliában az emberek, amikor egy hozzájuk közel álló személy haláláról
beszélnek, eufemizmusokat használnak ahelyett, hogy konkrétan a halálról beszélnének, például
„eljött az ideje”, „szellemmé vált” stb.
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Ezeket a példákat még hosszú oldalakon keresztül folytathatnánk, de talán már a fent említett
néhány példa is kézzelfoghatóvá és egyértelművé teszi: a halál és az azt körülvevő társadalmi
valóság, amelybe beletartoznak a halálos betegségekkel küzdő betegek, a gyász és annak kifejezési
formái, valamint a temetési szokások, az adott közösség kultúrájába vannak beágyazódva, és
megérteni őket csak az adott kultúra szemüvegén keresztül lehet.
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