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A genetikai, kémiai, biológiai vizsgálatok fejlõdése a jelenleginél
hatékonyabb és biztosabb módszerek bevezetését teszi majd lehetõvé a pszichiátriai betegségek felismerésében és terápiájában egyaránt. Lényegében ezzel a gondolattal fejezte be Gaszner Péter a
2002, IV/3. számban közölt szerkesztõségi levelét. A levélben leírtakkal egyetértve további gondolatok jutottak eszembe.
Olyan alapvetõ kérdések, amelyek még a jelenre és a közeljövõre
vonatkoznak, hiszen még nem állnak rendelkezésünkre biztos biológiai markerek, amelyek döntõ tényezõk lennének a diagnosztikában és nincsenek egyértelmû prediktív jelzõrendszerek, amelyek a
terápiás stratégiát és taktikát százszázalékosan meghatároznák. Tehát egyelõre saját és mások tapasztalatára vagyunk hagyatkozva a
pszichiátriai betegségek felismerésében és kezelésében. Ugyanakkor, ha megfelelõ tudással rendelkezünk, tudatosan választunk a lehetõségek között, egyre sikeresebbek lehetünk a pszichiátriai betegek kezelésében, reszocializációjában, életminõségük javításában
és fenntartásában. Tudnunk kell, hogy mit, mikor, miért teszünk,
számolnunk kell a pozitív és esetleges negatív következményekkel
és fel kell készülnünk a további lépésekre is.
A sikeres terápia alapfeltétele azonban a jó diagnózis. A diagnózis
felállítása az orvos (pszichiáter) feladata döntésének minden következményének vállalásával. A diagnosztizálási folyamat egyes lépései megalapozott medicinális szemléletet követelnek, hiszen az aktuális pszichés és szervi tünetek együttes értékelésében más szakmáktól segítséget kérhetünk, de a kompetencia és a felelõsség a miénk. Mindez vonatkozik a pszichés és szervi hosszmetszeti kép felmérésére
is.
A
pszichiátriában
ugyanúgy
tüneti-tünetegyüttesi-betegségi szintek léteznek, mint az egyéb orvosi szakterületeken, és nekünk is a tünetekbõl, a különbözõ vizsgálatok eredményeibõl kell összeraknunk a további lépcsõfokokat.
Csak és kizárólag az utolsó lépcsõfok lehet a talán kényszerbõl, de
idõnként túlmisztifikáltnak tûnõ valamely nozológiai(?)-diagnosztikai rendszer. Viszont csak a betegség szintig eljutva lehet aztán
hosszú távon sikeres a tevékenységünk. A pszichiátriában is nélkülözhetetlen mûszeres vizsgálatok a differenciáldiagnosztikában
nyújtanak segítséget, a sui generis pszichiátriai megbetegedés bizonyításában sajnos nem. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a
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pszichometriai tesztek (Hamilton, BPRS, PANSS
stb.) pszichodiagnosztikára nem alkalmasak, viszont állapotkövetésre igen.
A beteg kezelésének tudatos felépítésében együtt
kell mûködni azoknak a szakmáknak a képviselõivel, akik megfelelõ pszichológiai, szociológiai ismeretekkel felvértezve, a pszichológiai és szociális környezetet felmérve részt vesznek a beteg vezetésében.
A gyógyszerválasztás viszont orvosi feladat, szintén megfelelõ medicinális ismeretek birtokában.
Így gondolom, nem lehet egyetérteni az ad hoc
gyógyszerválasztással, a minden receptort lefedõ
farmakológiai intervencióval, de azzal a szemlélettel sem, amely szerint azért adok gyógyszert,
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hogy utána tudjam terapizálni a beteget. Ha az alkalmazott kezeléssel nem érjük el a kívánt eredményt, több irányba léphetünk. Mégis sokszor elfeledkezünk arról, hogy ilyenkor döntõ lehet a diagnózis újraértékelése. Ma már a terápiák, köztük
a pszichofarmakonok széles skálája áll rendelkezésünkre, azonban hiába minden, ha nem megfelelõen élünk a lehetõségekkel.
Sokunknak, tapasztalt pszichiátereknek a fent leírtak evidensnek tûnnek. Kérdés azonban, hogy
megfelelõen adjuk-e át ezeket az elveket a fiataloknak, és hozzásegítjük-e õket ahhoz, hogy valódi eredményeket érjenek el a pszichiátriai betegek
gyógyításában.
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