
mert az anya halálának bekövetkezte után, 5—10 percen belül a magzat élete még: 
megmenthető. 

A szülészeti tevékenység sok tapasztalatot, türelmet, odaadást igényel mii-
velőitől. Munkásságuk fenséges élménye, az élet örök újjászületésében való cselek
vő részvétel: semmi mással össze nem hasonlítható. 

Az 1968—1969-es tanévben az Oktatásügyi Minisztérium fakultatív 
tantárgyként bevezette az orvosi pszichológia és etika tanítását mindhárom 
orvosi kar (általános orvosi, gyermekgyógyászati és fogászati) IV. év
folyamán. Évtizedek óta hiányolt tantárgy volt ez az orvosképzésben, amit 
az is bizonyít, hogy bár látogatási kötelezettség nélküliek az előadások, 
mégis igen nagy az érdeklődés a hallgatók körében, és csaknem teljes 
létszámmal vesznek részt szinte minden előadáson. A tantárgy féléves, 
és heti két órában adják elő. Előre megszabott tanmenetet egyelőre nem 
adott ki a minisztérium, ezzel mintegy az előadókra bízta a tananyag 
összeállítását. Ez bizonyos előnyt biztosított számukra, mert legjobb belá
tásuk szerint készíthették el a tantervet, de nehézséget is jelentett az 
anyag összeállítása, mert az előadóknak nem volt megfelelő tapasztalatuk, 
s hiányoztak az idevágó szakkönyvek. A hazánkban megjelent pszicholó
giai munkák nagy segítséget jelentettek ugyan, az orvosi pszichológia sa
játos anyagát azonban egészében nem tárgyalják. 

A marosvásárhelyi elmeklinikán Csíky Kálmán professzor kezdemé
nyezésére a gyermekpszichiátria keretében évek óta előadtunk egy szűk
reszabott, a gyakorló gyermekgyógyász számára nélkülözhetetlen gyer
mekorvosi lélektant. Már az így szerzett tapasztalatok alapján is láttuk, 
hogy az orvosi lélektan feltétlenül szükséges az orvosképzésben, és erre 
vonatkozóan javaslatainkat eljuttattuk a minisztériumba. 

Nélkülöztük és nélkülözzük még ma is a jó szakkönyveket. Bár az 
orvosi pszichológiát a világ számos egyetemén tanítják, mégis kevés a 
használható, főként az orvosi szempontoknak (elsősorban a gyakorló orvos 
szempontjainak) megfelelő szakmunka. A mi anyagunk összeállításában a 
hazánkban megjelent pszichológiai munkákon kívül a külföldi irodalom 
alábbi művei voltak nagy segítségünkre: Oulés: La psychologie médicale; 
Kretschmel Mediziniche Psychologie; Böszörményi—Moussong—Kovács: 
Orvosi pszichológia; Hárdi: Apoláslélektan; Gegesi Kiss: A klinikai pszi
chológia alapjairól. 

Az anyag újdonsága miatt és a kellő módszertani tapasztalat hiányá
ban természetesen sok nehézséggel kellett az előadóknak megbirkózniuk, 
de a „menet közben" szerzett újabb ismeretek és tapasztalatok egyre ja
vították munkánkat, és hisszük, hogy a következő félév anyagának előadása 
már gördülékenyebb, összefüggőbb és átfogóbb, a gyakorló orvos szem-
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pontjainak még megfelelőbb lesz. E nehézségekkel kapcsolatosan azonnal 
felvetődik a kérdés, miért nem bízzák az anyag előadását megfelelő 
pszichológus szakemberre. A válasz erre természetszerűen adódik. Azért 
nem, mert igaz ugyan, hogy a pszichológus jártasabb a lélektan probléma
körében, de a sajátos orvosi lélektani szempontokat mégiscsak az orvos 
ismeri jobban, és éppen az ő feladata alkalmazni a lélektan nyújtotta le
hetőségeket az orvosi gyakorlatban. 

Amiről az orvos nem feledkezhet meg 

Az anyag összeállításakor azt a célt tűztük magunk elé, hogy olyan 
lélektant adjunk elő, amelynek alapja és felhasználási területe is a min
dennapos orvosi gyakorlat. Meg kell tanítanunk a leendő orvosokat arra, 
hogy nemcsak a betegséget, hanem a beteg embert kell gyógyítaniuk, és 
hogy erről a sarkalatos tételről soha, semmilyen körülmények között ne 
feledkezzenek meg. Meg akarjuk tanítani őket arra, amit minden tantárgy 
keretében hallanak, de talán éppen az anyag zsúfoltsága miatt nem eléggé 
hangsúlyozottan, hogy az orvos legfőbb kötelessége nem csupán a beteg
ség gyógyítása, hanem mindennemű emberi szenvedés és fájdalom meg
szüntetése, de legalábbis enyhítése. 

És talán itt tesz szert a legnagyobb jelentőségre az orvosi pszicholó
gia és az orvosi etika, mert hasonlóan más tudományokhoz, az orvostudo
mány is egyre inkább szakosodik szervek, szervrendszerek, élettani vagy 
kórélettani folyamatok szerint, s e nagy specializálódásban egyre élesebb 
megvilágításba kerül a betegség, mindinkább elmosódik a „beteg ember" 
körvonala. Ma már nem azt tanítjuk, hogy az ember testből és lélekből 
áll, de az orvos nem feledkezhet meg arról, hogy „lélekből" is áll, még ha 
ezt a lelket nem is isten lehelte bele. Ez tehát a cél, amit elérni akarunk, 
s ennek eszköze az orvosi lélektan. 

De mi is az orvosi lélektan? A pszichológia egyik ága. Tehát egy 
rész-tudomány, amely az ember lelki működéseit orvosbiológiai alapokra 
helyezi, s az ember és társadalom viszonylatában értelmezi. Mivel pedig a 
lelki jelenségek az agyvelő működésén alapszanak, így természetesen egyik 
feltételét éppen a pszichés jelenségek idegélettani alapjai alkotják. Eredmé
nyeit és módszereit felhasználjuk az orvosi gyakorlatban, ezért alkal
mazott lélektan is. Igen laza megfogalmazásban a beteg ember lelki je
lenségeivel foglalkozó tudománynak nevezhetnők. A valóságban keretei 
messze túlterjednek a beteg ember lelki jelenségeinek tanulmányozásán. 
Az orvosi lélektan szoros kapcsolatban áll a pszichológia több ágával, így 
a társadalom-, fejlődés-, nevelés- és gyermeklélektannal. Szoros kapcso
latban áll az orvostudomány minden ágával, ezen keresztül a biológiai tu
dományokkal és még messzebbmenően a természettudományokkal is. 

Mint tudomány nem régi keletű. A tudományos lélektan fejlődése 
hozza létre a XIX. század közepén. Az első orvosi pszichológiát Lotze je
lenteti meg Berlinben 1852-ben, majd 1874-ben Wundt kísérli meg — si
kerrel — élettani alapok felől megközelíteni a lelki jelenségeket. Termé
szetesen e tudományág keretein belül is jelentek meg idealista és metafi
zikus jellegű irányzatok, amelyeknek ma is vannak képviselői. Tudo
mányos továbbfejlődése a természettudományok fejlődésének függvénye 
volt, kapcsolata a filozófiával pedig a legrégibb, úgyszólván a filozófia ke-



letkezésével egyidejű. Ismeretes, hogy az általános lélektan a bölcselet
ről szakadt le, és vált önálló tudománnya. 

Ahhoz, hogy a lélektan szolgáltatta adatokat, alkalmazási lehetősé
geket a leendő orvosok a mindennapok orvosi gyakorlatában felhasznál
ják, elsősorban az egészséges ember lelki működéseit és a leírásukhoz: 
szükséges terminológiát kell megismerniük: a megismerési folyamatok, az 
érzelmi megnyilvánulások és az úgynevezett effektoros működések ke
retében. Ezzel egyúttal a tárgy tanulmányozásához szükséges „szakszó
tárt" is a hallgatók kezébe adtuk, ami azért fontos, mert a lélektanban 
használatos szakkifejezések jó részét más klinikumok keretében nem is 
hallhatják. A lelki folyamatok ismertetésekor igyekeztünk azok fejlődés
történetére is visszapillantani, az ép lelki működéseket példákkal megvi
lágítani, és ahol mód volt rá, a kórossal szembeállítani (az elmeklinika 
beteganyaga lehetőséget adott rá), hogy az ép és kóros között a határvo
nalat minél élesebben lehessen megvonni. 

Minthogy az orvosi lélektanban a személyiség lélektanának van a leg
nagyobb jelentősége, ezért már az oktatás kezdetén ennek alapjait igye
keztünk lerakni, majd külön fejezetekben az ép és kóros személyiség fej
lődését, szerkezetét és dinamikáját dolgoztuk fel részletesen. Erre azért 
volt szükség, mert az emberi személyiség az a rendkívül változatos és egé
szében csaknem beláthatatlan terület, ahol számtalan lehetőség kínálko
zik a gyakorló orvosnak arra, hogy orvosi lélektani ismereteit alkalmaz
hassa. Az emberi személyiség az a szintetikus fogalom, amely felöleli az 
emberi szervezet összes sajátosságát, mind a pszichikumot, mind a szo-
matikumot, az aktív, cselekvő ember egészét születésétől haláláig (Nyírő). 
E személyiség kialakulása főleg két tényezőtől függ: az örökletes adott
ságoktól és a környezeti behatásoktól, és az utóbbiak mellett az előbbiek je
lentősége eltörpül. Döntő szerepe tehát a külvilágnak, a társadalomnak 
van az emberi személyiség kialakításában. Az a terület ez, ahol a leg
tágabb lehetőség kínálkozik az orvosi lélektan alkalmazására. Ebben a 
keretben ismerik meg leendő orvosaink az ösztönök lényegét, változásai
kat, átalakulásaikat, kóros megnyilvánulásaikat, a temperamentum-típuso
kat, a jellemet és kóros torzulásait, az intelligencia fogalmát és vizsgáló 
módszereit, valamint az élményfeldolgozás ép és kóros megnyilatkozásait. 

Egyik legfontosabb fejezete az orvosi lélektannak a pszichoterá
pia. Az orvosi lélektan adta tudományos ismeretek alkalmazásának mód
szertana, a lelki gyógymódok alkalmazásának fejezete. Az orvosi lélektan 
minden problémakörének megtárgyalásakor azonnal meg kell mutatnunk 
a jövő orvosainak, hogy újabb ismereteiket hogyan hasznosíthatják a gya
korlatban, és milyen eredményeket várhatnak tőlük. Egyik fő célként je
löltük meg a beteg ember személyiségének megismerését. Ennek révén 
kaphat az orvos magyarázatot a beteg ember sok, esetleg szokatlan vagy 
éppen kóros lelki megnyilvánulására, csak ennek ismeretében férkőzhet 
közel lelki konfliktusaihoz, csak így kerülhet úgynevezett „jó affektív 
viszonyba" (lelki, érzelmi kapcsolatba) a beteggel, és csak így választhatja 
meg és alkalmazhatja a legmegfelelőbb gyógykezelést. Ez az a terület, ahol 
az orvos valóban emberi viszonylatba kerül betegével, ahol már nemcsak 
„orvos", az emberi test sok sejtelmes titkának ismerője, aki a szó szoros 
értelmében a hasába vagy az agyvelejébe nézhet embertársának, hanem 
annál valamivel kevesebb és mindjárt több is. Segíteni akaró ember, 



akinek mindent el lehet mondani, aki előtt már nincs szégyen, hiszen ő is 
ember — aki meghallgatja, meg is érti és segíti legjobb tudása szerint azt, 
aki rászorul. 

És az igazi orvos itt kezdődik. Ilyen orvos kialakításában kell jelen
tős szerepet játszania az orvosi lélektan tanításának. Mert a beteg „em
ber" megismerésének, megértésének, a beteg emberrel való bánnitudás-
nak a képessége felér az orvos egész szakmai felkészültségével. Enélkül le
het kiváló szakmai felkészültségű, de igazi orvos, igazi ember sohasem. 
Nem a szakmai csökkentértékűségre gondolok tehát, hanem a lelki fel
készületlenségre. Arra, ha a türelmetlen beteggel ő is türelmetlen, ha a. 
szenvedéssel szemben érzéketlen („nem fáj ez magának, csak úgy érzi"), 
ha a sebész a beteg emberből csak a műtéti területet látja, a belgyógyász 
csak a beteg szervet, az elmegyógyász csak az izgága „nyugtalan elme
bajost" („bolondot") és így tovább. Sajnos, a beteg ember iránti magatar
tásnak, bánásmódnak nem lehet iskolapéldáját leírni vagy bemutatni, de 
lehet tanítani. Ezt a célt szolgálja az orvosi lélektan is, ezt kell megtanul
nia a leendő orvosnak, attól a pillanattól kezdve, amikor először kerül be
tegágy mellé. Emiatt vetődött fel a gondolat: nem volna-e jobb még ko
rábbi évfolyamokon megkezdeni az orvosi lélektan tanítását? Nem volna-e 
jobb, ha mire betegágy mellé kerül az orvostanhallgató, már legyenek is
meretei az orvosi lélektan területéről? Ennek eldöntése még tapasztalato
kat igényel, még a jövőre vár, de mi a magunk részéről ezt az álláspontot 
képviseljük újabb belföldi orvosoktatási tantervekkel egybehangzóan. 

A pszichoterápia megtárgyalásakor természetesen az összes hasznosít
ható módszereket megismeri a hallgató, de a fő hansgúlyt az általános 
pszichoterápiás irányelvekre helyeztük, és nem tanítottuk olyan eljárá
sok technikáját, amelyek a szakorvos feladatkörébe tartoznak, vagy éppen
séggel csak intézetekben végezhetők, mint például a hipnózis. 

Minthogy nem lehet az orvosi lélektan eredményeit, felhasználási 
módjait szabályokba foglalni, a beteg lelki megnyilvánulásainak, személyi
ség-típusainak ismertetésével a leendő orvos személyiségét is formáljuk, 
hozzásegítjük saját személyiségének megismeréséhez. Megláttatjuk vele, 
mi az, amit még meg kell szereznie, meg kell tanulnia, ki kell alakítania 
önmagában, hogy valóban igazi orvos válhassék belőle: a magas szintű 
műveltséget, nemes érzelmi beállítottságot, mélységes humanizmust, hiva
tásszeretetet, áldozatkészséget és kemény önfegyelmet. 

Ezen az úton haladva már átlépünk az orvosi etika területére, amely 
írott és íratlan szabályaival szintén tantárgyunk részét alkotja. A deonto
lógia az orvos személyiségét szorosan ahhoz a környezethez kapcsolja, 
amelyben mint orvos él és tevékenykedik. Meghatározza viszonyulását 
környezetéhez és önmagához. Megszabja viszonyát a beteg emberhez, 
munkatársaihoz, a társadalomhoz. Nem szándékom e fejezet tárgyalá
sába is belebocsátkozni, az orvosi etika írott szabályai ugyanis nyomta
tásban is megjelentek az Ander Zoltán professzor összeállította Orvosi 
deontológia-tervezetben, íratlan szabályait pedig az orvosi lélektanban 
bőségesen megtárgyaljuk. 

Bár nekünk, előadóknak is új még e tantárgy, hiszem, hogy beveze
tése — még fakultatív formában is — nagymértékben hozzájárul hazai 
orvosképzésünk színvonalának emeléséhez. 

Szűcs Kálmán 


