

Diagnóza  MOCI




Vážené dámy, vážení pánové

dovolte, abych začal svůj příspěvek stanovením vlastní diagnózy: jsem mírně nervózní a mám poněkud stažený hlas. Snad během vystoupení získám moc tento stav změnit.

Rád bych společně s vámi diagnostikoval proces stanovování diagnózy, a to s ohledem na moc člověka v tomto procesu. Chtěl bych prozkoumat, jak diagnóza nemoci činí člověka mocným či ne-mocným, zda vedle ní neuvažovat diagnózu moci jako protiváhu posilující možnosti člověka.

S ohledem na moc člověka v situaci stanovování diagnózy, chci sledovat dva aspekty, které jsou sice známé, ale přesto považuji za důležité je připomenout:

	Člověk jako objekt stanovování diagnózy
	Člověk jako obět stanovování diagnózy


V prvním vycházím ze situace, kdy člověk sám nebo jeho okolí signalizuje změnu stavu, ve kterém se nachází. Obvykle následuje nějaká forma kontaktu s odborníkem, který je pověřen tím, aby rozpoznal (diagnostikoval) stav člověka podle příznaků (symptomů), které se mu jeví  v přímém v kontaktu s ním, kterými se stav přítomného člověka projevuje, které vyjevuje o něm okolí. Již zde často dochází k tomu, že projevy změněného stavu se překládají jako projevy ne-moci. Člověk přestává být mocný, je sledována jeho ne-moc, která dostává svoje jméno, je označena diagnózou. Tímto pojmenováním je rozhodnuto, je jasné, o co jde, což je důležité, často velmi úlevné, ale zároveň velmi trýznivé pro všechny zúčastněné. Moc člověka však v této situaci zůstává nepojmenována. Kde je jeho síla a možnost s ne-mocí nakládat? (Neberu zde v úvahu braní medikace, ta sice dává důležitou možnost změnit svůj stav, ale pod vlivem cizí látky nelze mluvit o vlastní rekonstrukci osobní moci).  Člověk tedy není považován za natolik mocného, aby stálo za to z něho učinit spolutvůrce diagnózy, aby se ideálně stal svým vlastním diagnostikem. Tedy toho, kdo je veden, naváděn, aby sám rozpoznával svůj stav a určoval, kde již ztrácí nad svým stavem moc a je ne-mocným a kde má možnost svůj stav ovlivňovat. Pojmenuje-li stav pouze odborník, zbývají člověku jen dvě možnosti: přijmout jeho stanovisko nebo jej odmítnout, jinými slovy považovat je za odpovídající a podřídit se mu, ztotožnit se s ním, nebo s ním být nespokojen a vymezit se vůči němu negativně (v tom případě pak nemá tzv. náhled na svoji nemoc).


To je první aspekt procesu stanovování diagnózy, který nepočítá s člověkem mocným aktivně se do něj zapojit nebo být k takové aktivitě veden. Člověk nemá prostor, ani příležitost hledat vlastní odpovědi, a tak se subjekt, který o sobě rozhoduje a nese za svá rozhodnutí odpovědnost, mění v objekt zmíněného procesu.

„Na začátku určují problém naši klienti a ne terapeut, z tohoto pohledu jsou tradiční diagnostické postupy a kategorie málo užitečné, protože problém už není tím, co jako problém označují osoby aktivně se účastnící právě probíhajícího komunikačního systému“. (Anderson Goolishian)

Druhý aspekt vychází ze situace, ve které již diagnóza byla stanovena. Ze zkušenosti znám i situace, kdy se tak stalo bez vědomí člověka, který je jejím nositelem. Proces zde nicméně nekončí. Diagnóza není jen východiskem možností léčení, někdy jde o konečné konstatování. Navíc nezůstává u konstatování aktuálního stavu člověka, popisu jeho projevu. Diagnóza se z popisu stavu snadno mění v popis člověka samotného, v popis nemocného. Z člověka ve stavu pojmenovaném třeba schizofrenie se stává schizofrenik. Diagnózou není označen stav, ale člověk. Diagnóza se stává šablonou, kódem, šifrou. Neumožňuje pružně se pohybovat v tom, co se s člověkem děje, není dynamickým popisem změn, ale novou strnulou identitou. Vynesení diagnózy odsuzuje do vězení nemoci, často na doživotí. 

„Změnilo se mi číslo diagnózy, jsem na tom teď hůř?“ ptá se klient, popisující dále řadu pro sebe pozitivních skutečností toho, jak se teď cítí a co nového dokázal.

Pokusil jsem se znovu popsat a zdůraznit dva aspekty procesu stanovování diagnózy, které zbavují člověka moci a obdarovávají ho nemocí. Jsem přesvědčen, že pokud má stanovením diagnózy začínat léčba ne-mocného, je na čase v uvažování o způsobu jejího stanovení začít přemýšlet o možnostech a příležitostech, které by diagnóza mohla nabídnout člověku, jenž se má stát zdravým – mocným. Nebo by při stanovování diagnózy ne-moci mohl paralelně probíhat proces stanovování diagnózy moci.

Pokud se v mém příspěvku objevilo něco, co by mohlo vést ke stanovení mé diagnózy (např. antipsychiatrie), budu rád, když nebudu takto označen bez možnosti vyslovit se, vysvětlit, objasnit, případně se v dialogu blíže seznámit s jednotlivými pohledy.


Děkuji za pozornost.




(Text byl volně upraven z více improvizovaného příspěvku předneseného 30.11.2003 v Jáchymově)



