
به نام خدا



درآمدی فلسفی بر
سالمت و بیماری

دکتر حمیدرضا نمازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران



سه تلقی تاریخی از سالمت

O (نگاه حداقلی) سالمت ، فقدان بیماری است

O (نگاه حداکثری) سالمت، ارتقای کارآیی بدن است

O (نگاه کل گرایانه)سالمت، از مرزهای بدن فراتر می رود



دو مالحظه در نسبت سالمت و بیماری

Oبیماری همیشه سالمت را مختل نمی کند

حامالن ژن سلول داسی شکل در برابر ماالریا مقاوم )      

(ترند

O   سالمتی همواره در تقابل با بیماری تعریف نمی شود

(نگاه حداکثری و لوکس به سالمت)       

     



هستی شناسی پزشکی

O (رئالیست ها) بیماری ها کشف می شوند

O (غیر رئالیست ها) بیماری تعریفی قراردادی است



هنجار گرایان

O سالمت و بیماري مفاهیمي ذاتاً مسبوق به ارزش اند

O تعریف سالمت وابسته به تعریف خوب و بد و درست و

نادرست در یک جامعه است

Oمرز میان بیماری یا ناهنجاری های اجتماعی یا جرم

(جرم انگاری بیماری یا بیمارانگاری جرم)       

O مساله درد

O (فوکو) بار بیماری بر دوش بیمار



ناهنجارگرایان

Oبیماری را بدون ارزش ها می توان تعریف کرد

Oارزیابی تجربی کارکرد بدن

Oنگاه آماری به سالمت

Oنگاه تکاملی به سالمت



نگاه آماری به سالمت

O است( یا اخالقی ؟) طبیعی بودن خوب

Oتمایز طبیعی بودن با وفق طبیعت عمل کردن

Oهر چیز نامعمول بیماری است؟

(چاقی ؟ قدبسیار بلند؟ ناشنوایی؟ هوش بسیار زیاد؟)     

Oانحراف معیارها فی نفسه بیماری اند؟



طبی سازی

Oنفوذ پزشکی به ساحات طبیعی زندگی

Oمشکالت زندگی روزمره

Oبیمارانگاری

Oتقدم تکنولوژی بر علم

Oتوان افزایی

Oبزهکاری و جرم



نگاه تکاملی به سالمت

O (چگونگی یا چرایی) توصیف یا تبیین بیماری؟

O ،پزشکی مبنایی زیست شناختی دارد و فهم زیست شناسی

تکاملی است

Oتداخل سالمت و بیماری



نگاه کل گرایانه به سالمت

Oسالمت جسمی

O (عاطفی) سالمت روانی

Oسالمت معنوی

Oسالمت اجتماعی

Oسالمت عقلی



حرفه مندان حوزه سالمت

Oکاروران یا تکنسین ها

Oفن آوران یا تکنولوژیست ها

Oدانشمندان یا ساینتیست ها

Oفیلسوفان حرفه


