
A DIAGNÓZIS KLINIKAI
JELENTÕSÉGÉRÕL
(Mi segít a nozológiának, és mi
az, amiben a nozológia segít?)

„Derült égbõl villámcsapásként”, „eddig semmi baj nem volt”,
„pedig a családban soha, senkinek…” gyakran hallott visszatérõ
mondatok egy betegség indulásánál. „Ez nem lehet szkizofrénia,
neki nincsenek téveszméi, mint X.-nek, õ nem hallucinál úgy,
mint Y., egy kis határozatlanság mindenkinél elõfordul” halljuk a
„védõ” mondatokat, amikor felállítjuk a diagnózist. „Nem is vé-
geztek alapos kivizsgálást, alig volt laboratóriumi vizsgálat, a CT
sem mutatott semmit…” sorolják reménykedve a hozzátartozók és
a betegek diagnosztikai lehetõségeink korlátait.

Az esetek többségében a klinikai tünetek, szindrómák különbö-
zõsége és biztos biológiai markerek híján is „összeáll a kép” a
vizsgáló orvos fejében, megszületik a diagnózis. A DIAGNÓZIS,
aminek jelentõsége egyre nõ: az alkalmazási elõírások diagnózi-
sokhoz kötik az adott gyógyszer felírhatóságát, diagnózisoktól
függ a TB támogatás mértéke, a receptekre kötelezõen rákerül a
betegek diagnózisa.

Miközben (legalábbis Magyarországon) a diagnózisok felérté-
kelõdnek, a szakmai világban különbözõ kételyek fogalmazódnak
meg az érvényben levõ diagnosztikai rendszerekkel kapcsolato-
san, gyarapszik a kételkedõk száma. „Külsõ kritériumok híján egy
diagnózis érvényességét idõbeli stabilitása határozza meg”. Ennek
alapján a pszichiátriai diagnózisok validitása sok esetben kérdé-
ses, hiszen a BNO-10 és DSM-IV szerinti osztályozás hosszú távú
után-vizsgálatai nem igazolják a diagnózisok stabilitást. Egyre
több kritikai észrevétel hangzik el e rendszerekkel szemben a
nagyarányú, gyakran többszörös komorbiditási ráták miatt is.

Ha áttekintjük a két nagy diagnosztikai rendszer „fejlõdését”-
alakulását, feltûnõ, hogy míg az újabb verziókban egyre nõ a kate-
góriák száma, fokozatosan csökken a besorolás alapjául szolgáló
pszichopathológiai tünetek mennyisége. Talán ez is egyik oka le-
het a diagnózisok bizonytalanságának, hiszen a „jó” (megbízható
és érvényes) diagnózis felállításának elengedhetetlen feltétele a
klinikai összkép értékelése mellett a beteg alapos vizsgálata, az
észlelt elváltozások precíz regisztrálása.

Közel másfél évszázada, 1858-ban az elsõ magyar nyelvû pszi-
chiátriai tankönyvben írta Schwartzer Ferencz „orvos-sebész tu-
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dor”: „A beteg fölötti ítélet alapjául az orvosi belá-
tás veendõ. (…) Nem a mély ítéletben, értelmi
erõben, vagy vakító ékesszólásban, s nyelvisme-
retben áll itt a mûvészet, hanem a józan bírálatban,
a tünemények taglalásában…” Érdemes folytatni
az idézetet, felsorolva a „gyakorlati tanulmányo-
zásban legfontosabbnak ítélt ismertetõ jeleket: 1.
arczkifejezés; 2. tagjártatás; 3. beszéd; 4. zsige-
rek; 5. elõzmények.”

Mindez „idõrabló” részletekben való elmerü-
lésnek tûnhet, de ha a kezelés egészét vizsgáljuk,
az „elvesztegetett” idõ visszatérül. Sokszor ugyanis
éppen a viselkedéstünetek fel nem ismerése, és a
részletekre nem figyelõ anamnézis miatt kerül
„tévútra” a betegek kezelése. A kórelõzmény pon-
tatlansága miatt ismétlõdhet olyan gyógyszerek
beállítása, amelyek elõzõleg már hatástalannak

vagy nem jól tolerálhatónak bizonyultak az adott
beteg számára. Hasonló következményekkel jár-
hat a téves diagnózis is, hiszen az egyes gyógysze-
rek hatékonysága és tolerálhatósága a különbözõ
kórképekben nem egyforma.

A nozológia tehát nem öncélú rendszertan,
nemcsak egyfajta lehetõség a tudományos vizsgá-
latok számára homogén betegcsoportok kialakítá-
sára, hanem a betegségek csoportosítása révén
közvetlen gyakorlati következményekkel is jár. A
terápiás megfontolások mellett segíthet a kórlefo-
lyás és a prognózis megítélésében is. Ezek ismere-
te pedig még akkor is javítja a terápiás együttmû-
ködést, ha a kórjóslat nem a legkedvezõbb. A ha-
tékony kezelés ugyanis bizalmat feltételez, a biza-
lom alapja viszont a szavahihetõség.

Tolna Judit
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