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Το δίλημμα του φιλίας ασθενούς/ψυχιάτρου
Η προσωπική σχέση ανάμεσα σε ασθενή και ψυχίατρο αποτελεί ένα
από τα πιο περιπεπλεγμένα θέματα προς συζήτηση στη σύγχρονη
κοινωνία. Τα άτομα έχοντας στις αποσκευές τους μία απίστευτα
ευρεία γκάμα από συναισθηματικά και διαπροσωπικά προβλήματα
προσέρχονται στον ψυχίατρο αναμένοντας την αυστηρή διάγνωση
σε συνάρτηση με την τρέχουσα ιατρική γνώση, την υποστήριξη και
φυσικά την ενσυναισθηματική κατανόηση, καθώς και το ανώτερο
επίπεδο επαγγελματισμού (συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού,
της διακριτικότητας, και της εμπιστοσύνης). Οι ψυχίατροι πρέπει να
χρησιμοποιήσουν την επιστημονική τους κατανόηση και κατάρτιση
για τον εγκέφαλο, την ψυχολογική τους κατανόηση για την
ανθρώπινη ψυχική λειτουργία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς
και την διαίσθησή τους σχετικά με τον άνθρωπο προκειμένου να
καθοδηγηθούν και να τους απευθύνουν τις σωστές ερωτήσεις, να
θεμελιώσουν ακριβείς διαγνώσεις, και να συνταγογραφήσουν τη
σωστή θεραπεία (συμπεριλαμβανομένων των ψυχοτρόπων
φαρμάκων, των ψυχοθεραπειών, και τυχόν άλλων μεθόδων). Για να
επιτευχθούν μάλιστα αυτοί οι στόχοι, πρέπει να συλλέξουν ένα
μεγάλο ποσοστό προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή
και να εγκαθιδρύσουν μία θεραπευτική συμμαχία που να
βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αφοσίωση στον
επαγγελματικό τους ρόλο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα
σε μακρόσυρτες θεραπείες, σφυρηλατούνται αμοιβαίοι δεσμοί
ανάμεσα στα δύο υποκείμενα. Αυτού του τύπου η δέσμευση
χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και
συναισθηματική συνήχηση.
Σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς ο δεσμός σταθεροποιείται μέσα στο
χρόνο και ο ασθενής βελτιώνεται, η επαγγελματική σχέση μπορεί να
αρχίσει να φαίνεται και να έχει τη διάθεση να εξελιχθεί ως μία φιλική
σχέσηΠιστεύουμε πως στην ψυχιατρική πρακτική σήμερα επικρατεί
ένας πυρήνας έντασης και ένα σχετικό δίλημμα. Σε ιδεώδεις
θεραπευτικές συνθήκες, ο ασθενής και ο γιατρός αναπτύσσουν ένα
βαθύ διαπροσωπικό σεβασμό, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και
βασική συμπάθεια ο ένας για τον άλλο. Η θεραπεία έχει δουλέψει
και η κατάσταση του ασθενούς έχει σταθεροποιηθεί. Στην πορεία
της ανάπτυξης μίας θεραπευτικής σχέσης μέσα στους μήνες ή στα
χρόνια, τα δύο μέρη έχουν συναντηθεί προκειμένου να νοιώθουν
θέρμη, ακόμη και στοργικά, ο ένας για τον άλλο. Για την ώρα,
μπορούμε να εξαιρέσουμε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μία
ερωτική ή σεξουαλικοποιημένη μεταβίβαση ή αντιμεταβίβαση σε
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πλήρη δράση, και να εστιάσουμε μόνο στο πρόβλημα που ξεκινά να
αναδύεται μόλις εγκαθίσταται μία αυθεντική φιλική σχέση. Ο
ασθενής και ο ψυχίατρος έχουν και οι δύο διαδραματίσει τους
κοινωνικά προσδιορισμένους ρόλους τους όπως ο καθένας μας
μπορεί να φανταστεί. Όμως στην πορεία, αμοιβαίες επιθυμίες για μία
προσωπική σχέση έρχονται αναπόφευκτα στο προσκήνιο και για
ευνόητους λόγους. Τώρα πια και οι δύο αντιμετωπίζουν ένα
πραγματικό πρόβλημα.
Στη διάρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα για την ψυχιατρική
αποτελεί μεγάλο ηθικό ζήτημα το γεγονός πως στρέφεται γύρω από
το ζήτημα των επαγγελματικών "ορίων", τα οποία προσωπικά
θέτουμε μέσα σε εισαγωγικά. Αφενός για να προβληματιστούμε
σχετικά με την έννοια αυτή αφετέρου διότι η συζήτηση περί ορίων
γιατρού/ασθενούς έχει καταλήξει πια χωρίς ενδιαφέρον και
φαντασία. Ο κοινός νους θεωρεί πως η "υπέρβαση των ορίων"
συμβαίνει όταν ένας ψυχίατρος βαδίζει εκτός του συνήθους
επαγγελματικού ρόλου του με τρόπο που να μην βλάπτει τον
ασθενή, ενώ η "παραβίαση των ορίων" αφορά μία πράξη έξω από το
συνήθη επαγγελματικό ρόλο μεν, αλλά που βλάπτει τον ασθενή ή
θέτει αυτόν σε μεγάλο κίνδυνο να πάθει κάποια ζημιά. Κάποιες
συμπεριφορές - όπως το να διατηρεί ο ψυχίατρος σεξουαλικές
σχέσεις ή να μπαίνει σε μία οικονομική δοσοληψία με τον ασθενή
του- θεωρούνται ως τελείως ανήθικες και μάλιστα οφείλουν να
υπόκεινται στην επαγγελματική νομοθεσία, δηλαδή σε ανάκληση της
άδειας άσκησης της ειδικότητας καθώς και σε πράξεις εναντίον κάθε
παράνομης ιατρικής πράξης. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση
σχετικά με το εάν ψυχίατροι μπορούν κάποτε να συνάπτουν
ρομαντικά ειδύλλια ή οικονομικές δοσοληψίες με πρώην ασθενείς
τους, αλλά ακόμα και εδώ φαίνεται να επικρατεί η τάση για πιο
σφιχτούς και αυστηρούς κανόνες και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, για
να μεταφέρουμε την εμπειρία εκτός Ελλάδας, μέχρι πριν λίγα χρόνια
η Αμερικανική Ένωση Ψυχιάτρων είχε αποφανθεί πως ένα μέλος της
Ένωσης θα χρειαζόταν να περιμένει τουλάχιστον δύο χρόνια πριν να
συνάψει προσωπική σχέση με πρώην ασθενή του. Η πιο πρόσφατη
πολιτική που έχει υιοθετηθεί συνοψίζεται στο "μία φορά ασθενής,
πάντοτε ασθενής" – και με αυτό τον τρόπο το μέλος της
συγκεκριμένης Ένωσης εμποδίζεται στο να συνάψει κάποια στιγμή
σχέση με πρώην ασθενή του.
Γενικώς όμως, φιλίες ανάμεσα σε ψυχιάτρους και ασθενείς έχουν
γενικά αποδοκιμαστεί, κυρίως για το λόγο του ότι μπορεί να
δημιουργήσουν έναν "ολισθηρό κατήφορο" προς σεξουαλικές,
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οικονομικές ή και άλλες επιβλαβείς παραβιάσεις των ορίων.
Αποτελεί πρόβλημα πως σε πολλές σοβαρές ψυχιατρικές θεραπείες
που έχουν πάει καλά, οιασθενείς και οι οικογένειές τους είναι
ευγνώμονες προς τους ψυχιάτρους και επιζητούν το είδος της
προσωπικής επαφής που, στις περισσότερες των διαπροσωπικών
σχέσεων, είναι ανώδυνο και όντως πολύ επιθυμητό. Οι ψυχίατροι
λαμβάνουν συνήθως προσκλήσεις να παρευρεθούν σε γάμους
ασθενών τους, σε απαφοιτήσεις τους, σε γενέθλιά τους ορόσημο, και
σε αμέτρητα άλλα τέτοια γεγονότα. Συχνά οι ασθενείς εμφανίζονται
με δώρα, κάποιες φορές μάλιστα και χειροποίητα ειδικά για τον
ψυχίατρο (ίσως ένα γλυκό, ή κάποιο κόσμημα), ως ανθρώπινη
έκφραση της ευγνωμοσύνης και της φιλίας τους. Σε αρκετές
περιπτώσεις,ο ψυχίατρος μπορεί να βρει τον τρόπο να αποφύγει την
πρόσκληση ή το δώρο χωρίς να πληγώσει τον ασθενή, να κρατήσει
συναισθηματικά σε απόσταση τον ασθενή, να βλάψει τη
θεραπευτική συμμαχία, ή να θέσει σε κίνδυνο τη θεραπεία. Όμως σε
πολλές περιπτώσεις, κάτι τέτοιο απλά δεν είναι δυνατό.
Αποφεύγοντας ή απορρίπτοντας ένα δώρο ή μία πρόσκληση μπορεί
να προκαλέσουν μεγαλύτερη βλάβη παρά καλό. Όντως,
αποδεχόμενος την πρόσκληση ή το δώρο μπορεί να βαθύνει ο
συναισθηματικός δεσμός ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
να οδηγήσει σε μία δυνατότερη σχέση. Ο ψυχίατρος, σε κάποιες
καταστάσεις, αντιμετωπίζει ένα ανησυχητικό δίλημμα.
Θα
μπορούσε ο ψυχίατρος να σφάλλει στον παραδοσιακό του
επαγγελματικό ρόλο για χάρη της πιστότητας, και ως εκ τούτου να
αντισταθεί εναντίον ενός πιθανού "ολισθηρού κατήφορου" προς την
παραβίαση των ορίων- όμως με αυτή του τη στάση να θέσει τελικά
σε κίνδυνο τον ζεστό και ανθρώπινο δεσμό; Ή από την άλλη, θα
μπορούσε να αναλάβει το ρίσκο βαδίζοντας εκτός των συμβάσεων,
και ως εκ τούτου να βαθύνει την ανθρώπινη επικοινωνία- αλλά να
δημιουργήσει έτσι τον κίνδυνο πως μία πραγματική ή διαφαινόμενη
"παραβίαση των ορίων" αργότερα θα βλάψει τον ασθενή ή θα
απειλήσει την καριέρα του ψυχιάτρου; Αυτού του είδους το σενάριο
παρουσιάζει ένα από τα πυρηνικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι
ψυχίατροι στην καθημερινή τους πρακτική. Η
επεξεργασία του μπορεί να ενισχυθεί από την κατανόηση της
φιλοσοφίας της φιλίας και στο πως αυτή θα μπορούσε να
εφαρμοστεί στη σύγχρονη ψυχιατρική πρακτική.
Η φιλοσοφία της φιλίας και η Ψυχιατρική
Η φιλοσοφία της φιλίας χρονολογείται ιστορικά από μακρού στη
Δύση. Στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια (10 τόμοι), ο Αριστοτέλης
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(384-322 π.Χ.) καταπιάστηκε με αυτό που ορίζεται ως η πεμπτουσία
της φιλίας και δημιούργησε κάποια βασικά σημεία που αφορούν
ακόμα και σήμερα τις συζητήσεις στο χώρο της φιλοσοφίας και της
ψυχιατρικής. Εκεί, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τις φιλίες που
αναφέρονται σε μία "ανισότητα ανάμεσα στα μέρη" (π.χ. ανάμεσα σε
πατέρα και γιο) και η οποία όμως, στις καλύτερες των περιπτώσεων,
θεωρείται ως"διαρκής και εξαιρετική". Όταν η κάθε πλευρά
συμβα λλει στη σχε ση κατ΄αναλογια με ο ,τι οφείλει να προσφέρει,
τότε " υπό μία έννοια, εγείρεται η ισότητα, η οποία βεβαίως θεωρείται
ως χαρακτηριστικό της φιλίας". Ο γιος γίνεται άντρας, ο ασθενής
γίνεται καλά- και η κάποτε ασύμμετρη σχέση μετακινείται προ μία
πιο ισότιμη βάση. Σε αυτό το σημείο, έρχονται στο προσκήνιο τα
ερμηνευτικά σχόλια του Αριστοτέλη πάνω στην αμοιβαία αγάπη και
φιλία που μπορεί να αναπτυχθούν ανάμεσα σε όμοια υποκείμενα. Ο
φιλόσοφοςστη συγκεκριμένη περίπτωση ομιλεί για τρία
διαφορετικά είδη φιλίας.Τα πρώτα δύο, τα οποία σημειωτέον δεν
είναι και πολύ αρεστά σε σχέση με το τρίτο, είναι ριζωμένα στην
ευχαρίστηση και στη χρησιμότητα· όταν η ευχαρίστηση και η
χρησιμότητα διαλύονται για το ένα ή και τα δύο μέρη της δυάδας,
τότε διαλύεται και η φιλία. Η άριστη φιλία, από την άλλη, για τον
Αριστοτέλη θεωρείται ως "η φιλία των ανθρώπων οι οποίοι είναι
καλοί, και μοιάζουν κατά βάθος". Δεν υπάρχει για την ώρα κάποια
πολύ καλά μελετημένη αιτία για την οποία μία τέτοια φιλία δεν
μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν ενσυναισθητικά
εναρμονισμένο ψυχίατρο και έναν υγιή ασθενή κατά τη διάρκεια
μιας μακράς θεραπείας. Μία τέτοια ανάπτυξη είναι ένα σπάνιο
γεγονός, βέβαια· ίσως θα λέγαμε τόσο σπάνια, όπως η ύπαρξη ενός
μαύρου κύκνου. Όμως, θα μπορούσε να συνιστά την καλύτερη
δυνατή έκβαση μίας ψυχιατρικής θεραπείας,παρά κάτι που
φοβόμαστε ή κινούμαστε εναντίον του ή τιμωρούμε και
καταδικάζουμε. Ο Αριστοτέλης γράφει σχετικά:
Είναι φυσικό πως τέτοιες φιλίες θα ήταν ασυνήθεις· για τέτοιου είδους φιλίες οι
άνθρωποι σπανίζουν. Επιπλέον, μία τέτοια φιλία απαιτεί χρόνο και οικειότητα·
όπως υποστηρίζει η παροιμία, οι άνθρωποι δεν μπορεί να γνωρίζει ο ένας τον
άλλον, εκτός εάν "έχουν φάει μαζί αλάτι"· ή δεν μπορεί να αποδεχτούν ως φίλο ο
ένας τον άλλο, εκτός εάν ο καθένας θεωρεί ως αξιαγάπητο τον έτερο ή τον
εμπιστεύεται. Εκείνοι που γρήγορα δείχνουν τα σημάδια φιλίας μεταξύ τους
επιθυμούν να είναι φίλοι, όμως δεν είναι φίλοι εκτός εάν αμφότεροι είναι
αξιαγάπητοι και το γνωρίζουν· μπορείμεν να υφίσταται μία επιθυμία για φιλία
και αυτό να διαφαίνεταιάμεσα, όμως η φιλία δεν υφίσταται(Αριστοτέλης, 10611062).
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Αυτά τα σημεία που επισημαίνει ο Αριστοτέλης σχετικά με τη φιλία
θα μπορούσαν εξίσου να εφαρμοστούν στις δικές μας θεωρήσεις
περί σχέσης ψυχιάτρου/ ασθενούς. Τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά
και ψυχαναλυτικά γραπτά βρίθουν από αναφορές στη σημασία του
αριστοτελικού ιδεώδους περί ενός μακροχρόνιου συναισθηματικού
δεσμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη, ακόμα και στο φως
εμφανών διαφορών ανάμεσά τους (π.χ., το γεγονός πως ο ασθενής
πληρώνει τον θεραπευτή). Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί από την
πιο πρόσφατη φιλοσοφία της φιλίας. Ο γνωστός Αμερικανός
φιλόσοφος και εκπαιδευτικός Johb Dewey (1859-1952) στο
θαυμάσιο βιβλίο του Art as Experience, ασχολείται με το ερώτημα
του πως μία κουλτούρα απορροφά την καλλιτεχνική συμβολή μίας
προηγηθείσας κουλτούρας.Ουσιαστικά ο Dewey με τηνερμηνεία του
αυτή για την δημιουργική και ευφάνταστη κοινωνικοπολιτισμική
διαδικασία, πραγματοποιεί τη σύγκριση με τηνανάπτυξημιας
βαθειάς φιλίας. Η περιγραφή του λοιπόν, θα μπορούσε εξίσου να
αφορά και τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται στην
ψυχιατρική:
Το πρόβλημα που παραμένει και ως ερώτημα, δεν είναι διαφορετικό με το ότι
καθημερινά προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον άλλο με τον οποίο από
συνήθεια συνδεόμαστε. Όλες οι φιλίες αποτελούν μία λύση στο πρόβλημα. Οι
φιλίες και η βαθειά αγάπη δεν είναι το αποτέλεσμα της πληροφόρησής μας για
τον άλλο, ακόμα και εάν η γνώση θα μπορούσε να επεκτείνει τη δημιουργία
τους. Όμως έτσι συμβαίνειμόνο όταν αυτή γίνεται ένα πλήρες κομμάτι της
συμπάθειας διαμέσου της φαντασίας. Είναι τότε ακριβώς που οι επιθυμίες και
οι σκοποί, τα ενδιαφέροντα και οι τρόποι αντίδρασης κάποιου άλλου γίνονται
μία προέκταση του δικού μας εαυτού μέσα από τον οποίο εμείς τον κατανοούμε.
Μαθαίνουμε να βλέπουμε με τα μάτια του, να ακούμε με τα αυτιά του, και τα
αποτελέσματά τους δίνουν αληθινή διδασκαλία για όσα κατασκευάζονταιστη
δική μας δομή (Dewey, 1934, 350).

Ακόμα και πρόσφατα, μέσα από όσα έχει γράψει ο σύγχρονος
Αμερικανός φιλόσοφοςBennett Helm (Love, Friendship, and the Self:
Intimacy, Identification, and the Social Nature of Persons) σχετικά με
τη φιλία, συναντάμε μία θεώρηση της αγάπης ως ενδόμυχης (πολύ
στενής) ταύτισης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, καθώς και μία
ανάλυση στο πως η διαπροσωπική συναισθηματική σχέση αποτελεί
την πεμπτουσία στην ανθρώπινη ευημερία, αυτονομία και
αυτοπροσδιορισμό. Ο Helm αναπτύσσει την έννοια του"πολλαπλού
παράγοντα" στην οποία η ανθρώπινη επιλογή και έκφραση
συγκροτούνται εντός των σχέσεων, και από τις οποίες οι πιο δυνατές
είναι όντως τρυφερές φιλίες. Για μια ακόμα φορά, θα μπορούσαμε
εύκολα να αντικαταστήσουμε τη "θεραπευτική συμμαχία" με τη
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"φιλία" μέσα από το σύνολο σχεδόν αυτής της εργασίας και να
διαθέτουμε έτσι μια εξαιρετικά συναρπαστική μαρτυρίαγια το με τί
μοιάζει η ψυχιατρική θεραπεία στα καλύτερά της.
Όλα εκείνα που μας οδηγούν πίσω στο να σκεφτούμε πως αυτή η
άποψη των ανθρώπινων διαπροσωπικών σχέσεων συγκρούεται με
τη συμβατική άποψη των "ορίων", και τους σχετικούς
επαγγελματικούς, μέσα στη σχέση γιατρός/ασθενής.Στην
εκπαίδευσή τους οι ψυχίατροι είναι πολύ πιο πιθανό να μελετήσουν
το έργο του Glen Gabbard παρά του Αριστοτέλη, του Dewey ή του
Helm. Οι Gabbard και Nadelson, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το κύριο
ρεύμα της σύγχρονης ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης, αντλούν
από τις Φροϋδιανές έννοιες της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης
προκειμένου να περιγράψουν τη συναισθηματική διαπροσωπική
σχέση ανάμεσα σε ασθενή και γιατρό. Ριζωμένοι στη Φροϋδιανή
παράδοση, τείνουν να κατανοούν πως οι πιο ισχυρές
συναισθηματικές δυνάμεις που ενυπάρχουν μέσα στη θεραπευτική
δυάδα είναι επαναλήψεις των πιο προβληματικών, τραυματικών
πρώιμων εμπειριών. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος ασθενής έχει μία
δυνατή συναισθηματική ή ερωτική αντίδραση απέναντι στο
θεραπευτή του, αυτό κατανοείται ως μεταβίβαση- δηλαδή, μία
αναπαραγωγή μίας προβληματικής σχέσης της πρώιμης παιδικής
ζωής, η οποία χρειάζεται να ερμηνευτεί από το θεραπευτή και να
"δουλευτεί" στην πορεία της θεραπείας. Παρομοίως, η βαθειά και
ισχυρή συναισθηματική ή ερωτική αντίδραση προς τον ασθενή του
κατανοείται ως αντιμεταβίβαση – μία επανάληψη κάποιας
πολύπλοκης σχέσης της πρώιμης ζωής του θεραπευτή. Την
αντιμεταβίβαση χρειάζεται να αναγνωρίζουμε, να διαχειρισθούμε
και ποτέ να μην εκδραματίζουμε. Όταν οι ψυχίατροι εκδραματίζουν
την αντιμεταβίβαση, θέτουν τον ασθενή τους στον κίνδυνο κάποιας
βλάβης ή εκμετάλλευσης.
Αυτό το είδος της ισχυρής δυναμικής στην αλληλεπίδραση
ασθενούς/ψυχιάτρου έχει αναλυθεί με σκεπτικισμό τόσο
αποκλειστικά εντός ψυχανάλυσης όσο και πιο ευρέως, όπως π.χ. από
τον πολιτικό φιλόσοφο και βιοηθικό Alan Wertheimer στο βιβλίο
του Exploitation(1999). Η ίδια η πραγματικότητα μας έχει διδάξει
πως μια μικρή μεν, ενοχλητική δε μειονότητα ψυχιάτρων, όντως με
ψυχοπαθητικό τρόπο, εκμεταλλεύεται ιδιαίτερα ευάλωτους ασθενείς
για δική τους προσωπική σεξουαλική ή άλλη ικανοποίηση. Όμως, οι
πλείστες αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις (η τεράστια πλειονότητα,
δηλαδή) δεν κατευθύνεται ή συνοδεύεται από δυναμικές
εκμετάλλευσης – οι συγκεκριμένοι ψυχίατροι είναι πιο πιθανό να

8

κινητοποιούνται από δυναμικά τρυφερότητας και στοργής που
αφορούν τις σχέσεις και για τα οποία συζητούν ο Αριστοτέλης, ο
Dewey και ο Helm. Πάντως, αυτοί οι συγγραφείς δεν είναι εκείνοι
τους οποίους μελετούν οι περισσότεροι ψυχίατροι στις μέρες μας. Οι
ψυχίατροι είναι πιο πιθανό να αμφισβητήσουν τα πιθανώς
παθολογικά αντιμεταβιβαστικά συναισθήματά τους, παρά να τα
αποδεχτούν και να δουλέψουν πάνω σε αυτά προκειμένου να
σφυρηλατήσει μια στενότερη ανθρώπινη σχέση με τον ασθενή. Αυτή
ακριβώς αποτελεί τον άλλο, και βέβαια τον πιο κοινό, τύπο
καταπάτησης των ορίων στη σύγχρονη ψυχιατρική – ο ψυχίατρος
αποφεύγει ή απομακρύνεται από τη συναισθηματική εγγύτητα
και σχέση με τον ασθενή για το φόβο του ολισθηρού κατήφορου, της
εκμετάλλευσης του άλλου, και της επαγγελματικής ερήμωσης του
εαυτού του. Αν και σπανίως μελετούν σκληροπυρηνική φιλοσοφία,
ορισμένοι ψυχίατροι καταλήγουν να προσκολλώνται σε αρχές που
άρθρωσε ο φιλόσοφος Michael Hardimon, και ο οποίος δημοσίευσε
ένα διάσημο άρθρο με τίτλο "Role Obligations" στο Journal of
Philosophy (1994). Ο Hardimon υποστηρίζει πως η επαγγελματική
ηθική είναι ριζωμένη πιο πολύ στο θεσμικό ρόλο παρά στις αρετές
του ανθρώπινου χαρακτήρα.
Ο Hardimon μας βοηθάει να καταλάβουμε τη σημασία της ταύτισης
και να έχουμε υπόψη μας τους ηθικούς κανόνες που διέπουν τους
επαγγελματικούς ρόλους. Όμως, μια κατ΄ αρχη ν πραγματιστικη
φιλοσοφίατου επαγγελματικού ρόλου και των υποχρεώσεων που
αυτός συνεπάγεται, δεν αποτρέπει ούτε κινείται εναντίον της
ανάπτυξης αμοιβαίων συναισθημάτων ή της ανάπτυξης φιλικής
σχέσης ανάμεσα σε γιατρό/ασθενή. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε
πως η ψυχαναλυτική θεωρία, με την έμφαση που δίνει στη δυναμική
της μεταβίβασης/αντιμεταβίβασης, θεωρείται κάπως παρωχημένη
και σε μεγάλο βαθμό έχει από κάποιους απαξιωθεί, ακόμα και μέσα
στο πεδίο της ίδιας της ψυχιατρικής (με δεδομένο πως το πεδίο αυτό
στις μέρες μας εστιάζειι πολύ περισσότερο στις γνωστικές
νευροεπιστήμες από ότι στην ψυχανάλυση και στην ψυχοδυναμική
θεωρία). Και οι επαγγελματικές ρυθμίσεις στο επίπεδο των
νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρικών ενώσεων και υπηρεσιών
που παρέχουν την άδεια εργασίας μπορεί να είναι άκαμπτες, καθώς
καθοδηγούνται από ξεπερασμένες θεωρίες όπως η κλασσική
ψυχανάλυση, και να εστιάζουν στην πρόληψη του χειρότερου
σενάριου παρά στην ανάπτυξη οδηγιών για πιο καθημερινές
καταστάσεις. Οι ανοιχτόμυαλες απόψεις περί φιλίας, όπως του
Αριστοτέλη, του Dewey και του Helm, εμφανίζονται να
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καταλαμβάνουν μικρό μερίδιο στη σύγχρονη ψυχιατρική
σκέψη και πρακτική.
Όμως, μπορεί πράγματι ασθενείς και ψυχίατροι να είναι φίλοι; Θα
μπορου σαμε να προσεγγισουμε το ερωτημα κατ΄ αρχη ν θε τοντας το
ερώτημα εάν επιθυμούμε να διατυπώσουμε μία μοντέρνα ή
μεταμοντέρνα απάντηση.Όπως οι περισσότεροι σύγχρονοι
στοχαστές, προσωπικά απορρίπτουμε εξαρχής κάθε απόλυτη
απάντηση στη συγκεκριμένη όσο και σε σχετικές ερωτήσεις- δεν
υφίσταται καμία μεταφυσική αλήθεια σχετικά με τον κόσμο, ή
όποιος άλλος κανόνας ανεξάρτητος από την προσωπική μας
εμπειρία, και τα οποία θα μας βοηθούσαν ίσως εδώ. Πάντως η
σύγχρονη ερώτηση έναντι της μεταμοντέρνας θα ήταν χρήσιμο να
τεθεί ως ακολούθως: Μπορεί ένας φιλόσοφος της τάξης του
Γερμανού φιλόσοφου και κοινωνιολόγου Jürgen Habermas με την
"επικοινωνιακή του ορθολογικότητα ή επικοινωνιακό του λόγο" να
μας βοηθήσει να απαντήσουμε; Ο Habermas δείχνει να πιστεύει
ιδιαίτερα στον ορθολογισμόκαι στο πως αυτός εντοπίζεται
περισσότερο σε δομές διαπροσωπικής γλωσσικής επικοινωνίας
παρά σε δομές είτε του κόσμου είτε του γνωστικού υποκειμένου.
Κάτω από ιδεώδεις συνθήκες για συνομιλία σχετικά με την ερώτησή
μας (είτε γενικώς, είτε όπως ισχύει για τη φιλία ανάμεσα σε ασθενή
και ψυχίατρο), ο Habermas θα μιλούσε για το πώς θα μπορούσαμε
να βρούμε μία ορθολογική, αληθινή απάντηση και η οποία θα
προέρχεται από τη συνομιλία μας και από κανονιστικές πρακτικές.
Όμως η λογική αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με ότι ο
Habermas εκτιμά. Η γλωσσική επικοινωνία σχετικά με τη
συγκεκριμένη ερώτηση πάνω στη φιλία ασθενούς/ψυχιάτρου
ουσιαστικά ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω του φόβου της
αμηχανίας και της επαγγελματικής καταστροφής. Οι ψυχίατροι
σπάνια μιλούν για την πραγματική φύση των σχέσεών τους με τους
ασθενείς για το φόβο μήπως και τους καταγγείλουν στις αρχές ή στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, μήπως ακόμα και ανακληθεί η άδεια
εργασίας τους. Και έτσι αυτό που πραγματικά διαπραγματευόμαστε
είναι ένα τρομακτικό σύνολο από μεταμοντέρνα δυναμικά γύρω από
τη βασική μας ερώτηση. Ο Michel Foucault μπορεί να μας πει
περισσότερα από τον Habermas σχετικά με τα ισχυρά δυναμικά που
παίζουν εδώ. Η απάντηση στην ερώτησή μας μοιάζει να
κατευθύνεται περισσότερο από ισχυρές πολιτικές και ιστορικά
απρόοπτα γεγονότα παρά από ορθολογικές συνομιλίες που
αποσκοπούν να ορίσουν ηθικά και δεοντολογικά ορθούς κανόνες.
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Ο κλινικός πραγματισμός και η σχέση φιλίας ασθενή/γιατρού
Προσωπικά δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι όσο ο Habermas, ούτε τόσο
κυνικοί όσο ο Foucault, σχετικά με το πως θα απαντηθεί το ερώτημα
εάν ασθενείς και γιατροί μπορεί να είναι φίλοι. Ούτε οιμοντέρνοι ή οι
μεταμοντέρνοι συλλογισμοί αποδίδουν μία καθαρή και πλήρη
απάντηση. Στο μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφικής σκέψης και της
ιατρικής ηθικής, αυτά τα δύο είδη συλλογισμού βρίσκονται σε μία
διαλεκτική σχέση μεταξύ τους κατά κάποιον τρόπο. Κανένας μας
δεν είναι τέλειος είτε δηλώνει μοντέρνος ή μεταμοντέρνος, ιδιαίτερα
όταν καταπιάνεται με φιλοσοφικές και ηθικές ερωτήσεις που
διαθέτουν τόσο ισχυρές και βαθειές επιρροές και εκδηλώσεις. Εδώ
είναι που ο φιλοσοφικός πραγματισμός μπορεί να παράγει
σημαντική ιδεολογική αλλά και πρακτική εργασία για εμάς. Ο
κλινικός πραγματισμός προσφέρει μία δίοδο ανάμεσα στις
ακρότητες του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού. Φυσικά,
υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι φιλοσοφικού
πραγματισμού στη σύγχρονη σκηνή, επομένως χρειάζεται να
περιγράψουμε την προσωπική μας άποψη και να τη διαχωρίσουμε
από άλλες απόψεις· οφείλουμε να καταθέσουμε πόσο χρήσιμο
εργαλείο είναι και πως μέσα από το φακό του μπορούμε να
κοιτάξουμε το πρόβλημα για το εάν ασθενείς και ψυχίατροι μπορούν
να είναι φίλοι.
Η προσωπική μας άποψη του φιλοσοφικού και κλινικού
πραγματισμού (η θεωρία που δέχεται ότι μόνο το ωφέλιμο και ό,τι
προάγει τη ζωή είναι αληθινό) αποσκοπεί να κινηθεί διαλεκτικά
ανάμεσα στην επιστήμη και τον ανθρωπισμό, το μοντερνισμό και το
μεταμοντερνισμό, την κανονικότητα και την ατομική ελευθερία.
Κατανοεί καθεμία από τις συγκεκριμένες εκ διαμέτρου αντίθετες
θέσεις ως κρίσιμες στιγμές, αλλά ανεπαρκείς, σε μία δυναμική και
ενοποιητική διαδικασία. Για παράδειγμα, με σεβασμό στη
φιλοσοφική αλήθεια, η άποψη του πραγματισμού που εμείς
πρεσβεύουμε ούτε ασπάζεται ολόψυχα το μοντέρνο ιδεώδες του
Habermas περί μίας αλήθειας που είναι ριζωμένη στην
επικοινωνιακή λογική και γλωσσική συνομιλία, ούτε τη
μεταμοντέρνα άποψη του Richard Rorty η οποία ορίζεται από το τι
είναι πιο σκόπιμο ή επιβαλλόμενο από τους ισχυρούς. Με σεβασμό
στην ερώτηση του εάν ασθενείς και ψυχίατροι μπορεί να είναι φίλοι,
υπάρχει μικρή πιθανότητα πως η ορθολογική συζήτηση θα οδηγούσε
σε ορθολογικό και συναινετικό πρότυπο, εν μέρει διότι η
ατμόσφαιρα της ντροπής και του φόβου για αυτό το ζήτημα
διακόπτει κάθε ανοικτή και τίμια συζήτηση την οποία απαιτεί η
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θεωρία του Habermas. Από την άλλη, θα ακουγόταν ως μηδενισμός
να γυρίσουμε το εκκρεμές προς τον εξτρεμισμό του Rorty και να
αποδεχτούμε πως δεν διαδραματίζουν ρόλο κάποιες διαφορετικές
κατευθυντήριες αρχές από τις σκόπιμες και ιδιότροπες αποφάσεις
των ισχυρών. Με άλλα λόγια, στην τρέχουσα κατάσταση, η λογική
συζήτηση δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία καλά μελετημένη
θέση πάνω στο θέμα περί φιλίας γιατρού/ασθενή γενικώς ή στην
αποδοχή μίας ιδιαίτερης μορφής φιλίας των δυο τους, καθώς η
συζήτηση ποτέ δεν πραγματοποιείται. Από την άλλη, θέλοντας
και μη, οι εγχώρειες αποφάσεις των ισχυρών (όπως των ιατρικών
επιστημονικών εταιρειών, διευθύνσεων ψυχικής υγείας ή των
διοικητών των νοσοκομείων/ πανεπιστημιακών κλινικών) σχετικά
με τη γενική ή την ιδιαίτερη ερώτηση είναι απίθανο να
εμφορούνται από μία φιλοσοφική απόχρωση περί φιλίας ή μία
προσεκτική θεώρηση περί της φύσης της ιδιαίτερης φιλίας ανάμεσα
σε δύο ανθρώπους.
Ένας πραγματιστής ξεκινά από τη θέση πως αυτή η ένταση
υφίσταται και ποτέ δεν λύεται πλήρως. Και ως τέτοια, ο ψυχίατρος
οφείλει να γνωρίζει και να μαθαίνει να ζει και να πράττει μέσα σε
έναν ασαφή χώρο στον οποίο βρίσκει κανείς αντίρροπες δυνάμεις
τόσο προς την χωρίς περιορισμό ανθρώπινη φιλία όσο και προς την
επαγγελματική πιστότητα και κανονικότητα. Προκειμένου να
κατανοήσουμε τις αποχρώσεις μίας τέτοιας κατάστασης και να
διαπραγματευτούμε με επιτυχία τη συγκεκριμένη πρόκληση, ο
ψυχίατρος χρειάζεται να δεσμεύεται σε φιλοσοφικούς και
ηθικούς αυτοπροσδιορισμούς, σε προσωπική ψυχοθεραπεία,
σε συμβουλευτική με συναδέλφους και επόπτες πάντοτε μέσα
σε εμπιστευτικές και προνομιούχες σχέσεις, και πιθανόν ακόμη
και σε συμβουλευτική με δικηγόρους, βιοηθικούς, και ειδικούς στον
σχετικό κίνδυνο συμβούλους. Ακόμα και στους ψυχιάτρους που
συνειδητά επιλέγουν να αποφεύγουν και τον ίδιο τον αριστοτελικό
τύπο φιλίας με τον ασθενή, οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Το δίδυμο
ασθενής/ψυχίατρος πολύ συχνά οδηγείται σε εντελώς εκπληκτικές
και
απρόβλεπτες
κατευθύνσεις,
καθώς
και
οι
δύο
αλληλογνωρίζονται μέσα στο χρόνο, και για να χρησιμοποιήσουμε τη
φράση του Αριστοτέλη, "τρώγουν το αλάτι παρέα". Οι πιο έμπειροι
θεραπευτές, δουλεύοντας με τους ασθενείς που βελτιώνονται και
παραμένουν σε μακρού χρόνου θεραπείες, κατανοούν πως δεν
υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγξουν ή να ρυθμίσουν τα
συναισθήματά τους απλά και μόνο αποφασίζοντας συνειδητά να
λειτουργήσουν αυστηρά σύμφωνα με τις επαγγελματικές επιταγές
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και ρυθμίσεις. Η φιλία τελικά είναι αναπόφευκτη στις
περισσότερες των περιπτώσεων. Το ερώτημα δεν είναι εάν θα
αναπτυχθεί, αλλά πως μπορεί να τη διαχειριστούμε με έναν τρόπο
που να προστατεύει και να ενισχύει τη ζωή του ασθενή και
ελπίζουμε, και τον ψυχίατρο.
Η φιλία ασθενή/ψυχιάτρου, εάν συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή μετά
την ολοκλήρωση της θεραπείας, μπορεί ποτέ να μην είναι μία ισότιμη
φιλική σχέση. Ακόμα και μήνες ή χρόνια μετά τον τερματισμό της
θεραπείας, γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά με το ότι ο ψυχίατρος
έχει μία πιο ισχυρή ηθική υποχρέωση να προστατέψει και να
διατηρήσει το πιο δυνατό ενδιαφέρον του για τον πρώην ασθενή
του σε σύγκριση με το τι κάνει ο πρώην ασθενής για τον ψυχίατρο.
Και πάλι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αυτή η σχετική ασυμμετρία
δεν σημαίνει πως η φιλία δεν μπορεί να είναι "διαρκής και
εξαιρετική" και ως εκ τούτου να προσεγγίζει ή ακόμα και να κατακτά
την ουσία αυτού που εκείνος αποκαλεί "τέλεια φιλία". Όντως,
μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τον αρχαίο φιλόσοφο
για να αρθρώσουμε το επιχείρημα πως καμία φιλία δεν είναι
πλήρως ισότιμη, όπως ακριβώς οι έμφυτες διαφορές ανάμεσα σε
δύο υποκείμενα άμεσα και απαραίτητα σχηματίζουν μία πραγματική
ανισότητα. Κάποιος φίλος μπορεί να είναι πιο υγιής από έναν άλλο
και έτσι να βρίσκεται σε θέση ισχύος (ή αντιστρόφως, να είναι το
αντικείμενο ζήλειας και εκμετάλλευσης από τον λιγότερο
οικονομημένο φίλο). Ένας φίλος μπορεί να έχει πιο πλούσια
οικογένεια ή κοινωνική ζωή από τον άλλο, και ως εκ τούτου να
δημιουργεί σημαντικές συναισθηματικές ανάγκες και ευκαιρίες για
τον καθένα. Ο ένας φίλος μπορεί να αναπτύξει καταληκτική
ασθένεια ενώ ο άλλος να παραμένει υγιής, δημιουργώντας και πάλι
υπολογιστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που μπορεί να
καταστήσει τη φιλία ανισότιμη σε διαφορερτικές εποχές και με
διαφορετικούς τρόπους. Δεν θέλουμενα επεκταθούμε παραπέρα και
να ισχυριστούμε πως τέτοιες συνηθισμένες διαπροσωπικές
καταστάσεις μειώνονται από την πιθανότητα ή την πραγματικότητα
της αριστοτελικής "τέλειας φιλίας" παρά από την κατάσταση στην
οποία ψυχίατρος και πρώην ασθενής αναπτύσσουν μία φιλική σχέση
που υπερβαίνει τη συνήθη επαγγελματική σχέση.
Η πραγματιστική άποψη σε αυτό το ζήτημα είναι πως δεν
υπάρχει γενικώς κάποιος απόλυτος ορισμός της φιλίας ή
ιδιαιτέρως στην περίπτωση ασθενή/γιατρού. Για τον ψυχίατρο,
το να είναι φίλος με τον ασθενή του μπορεί να σημαίνει πως
παρακολουθεί μία αποφοίτηση ή γαμήλια τελετή ή κάποιο άλλο
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ειδικό γεγονός ζωής· μπορεί να αφορά την αποδοχή ενός δώρου από
τον ασθενή ή (σε σπάνιες περιπτώσεις) να δίνεται ένα δώρο στον
ασθενή· είναι δυνατό επίσης (σε σπάνιες και πάλι περιπτώσεις) να
αναφέρεται στην αποδοχή φιλίας ενός ασθενή μέσω Facebook ή σε
κάποιον άλλο ηλεκτρονικό κοινωνικό διαδικτυακό τόπο. Το
καλύτερο βέβαια στην περίπτωσή μας είναι να αναπτύσσεται ή να
εγκαθίσταται πλήρως μία φιλία ασθενή/γιατρού σύμφωνα με την
αριστοτελική "τέλεια φιλία" ανάμεσα σε δύο ουσιαστικά καλά και
ενάρετα υποκείμενα. Και η άνθιση αυτής της φιλίας μπορεί να
αντιπροσωπεύει όντως, ή τουλάχιστον να είναι συγκρίσιμη με το
καλύτερο που έχει να προσφέρει η ψυχιατρική θεραπεία. Η
πραγματιστική άποψη περαιτέρω υποστηρίζει πως δεν θα μπορούσε
να υπάρξει εκ πρώτης όψεως κάποια αναστολή στην ανάπτυξη
τέτοιων σχέσεων, αλλά πως η ανάπτυξή τους θα έπρεπε να λαμβάνει
χώρα μέσα στο πλαίσιο μιας προσεκτικής θεώρησης από τον
ψυχίατρο, τον (τρέχοντα ή πρώην) ασθενή, και ίσως, μερικούς
άλλους από τους παρακάτω 8 παράγοντες που αμέσως εκθέτουμε
τώρα.
Είναι αναμφισβήτητο πως οι ψυχίατροι βιώνουν ένταση ανάμεσα
στο να εργάζονται ως επιστήμονες που στοχεύουν στη διάγνωση,
στην κατηγοριοποίηση, και στη θεραπεία των ασθενών σύμφωνα με
την τεκμηριωμένη και εφαρμοσμένη ιατρική, ενώ την ίδια στιγμή
εργάζονται ως ανθρωπιστές που κατανοούν εις βάθος και
δουλεύουν με κάθε ασθενή σε μοναδική διαπροσωπική,
συναισθηματική και υπαρξιακή βάση. Είναι ενδιαφέρον το δίλημμα
που αντιμετωπίζουν οι ψυχίατροι ανάμεσα στον επαγγελματικό τους
ρόλο και στη σημασία της σφυρηλάτησης μίας ανθρώπινης
συμμαχίας και, ίσως , μίας φιλίας με τον ασθενή.
Έχουν κατά καιρούς περιγραφεί διάφορα χαρακτηριστικά του
κλινικού πραγματισμού ως παράγοντες κλειδιά στην εννοιολόγηση
και στην πρακτική της ψυχιατρικής. Αυτά τα χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν την πρακτική όλων των ψυχιατρικών διαγνώσεων
και θεραπειών· την πλουραλιστική φύση των εργαλείων που
χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι για τη διάγνωση και θεραπεία
περίπλοκων ψυχιατρικών διαταραχών· τη συμμετοχική φύση της
διάγνωσης και της θεραπείας, με τον ασθενή εδώ να μοιράζεται
ενεργά τις αποφάσεις· και την προβλεπτική φύση της διάγνωσης και
της θεραπείας, με δεδομένο την περιπλοκότητα της ανθρώπινης
ψυχής και του εγκεφάλου. Οι ρίζες αυτών των χαρακτηριστικών του
κλινικού πραγματισμού βρίσκονται σε κλασσικούς Αμερικανούς
πραγματιστές, όπως ο Charles Sanders Pierce, ο William James και ο
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John Dewey. Τα χαρακτηριστικά αυτά επίσης επηρεάζονται σε
μεγάλο βαθμό από την εργασία των πιο σύγχρονων πραγματιστών
φιλοσόφων και βιοηθικών, όπως ο Christopher Tollefsen και ο Glenn
McGee.
Όλοι αυτοί οι διανοητές μας ωθούν να δώσουμε μεγάλη προσοχή
στην πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής μελέτης, στην
πολυπλοκότητα των φαινομένων που καθιστούν μία τέτοια μελέτη
χρήσιμη, στη συμμετοχή πολλών υποκειμένων στη διαμόρφωση
συνεργατικών και εφαρμόσιμων υποθέσεων, και στην προβλεπτική
φύση της επιστημονικής κατανόησης. Ο πραγματισμός στη
σύγχρονη ψυχιατρική μπορεί να κατανοηθεί ως η κλινική
ευαισθησία και μεθοδολογία που σκοπεύει στην επιτυχή έκβαση της
θεραπείας των ασθενών με σεβασμό στην πρακτική, τον
πλουραλισμό, τη συμμετοχή και την πρόβλεψη της ψυχιατρικής
εξήγησης. Ο κλινικός πραγματισμός απαιτεί οι ψυχίατροι να
διαθέτουν την επιδεξιότητα και την ευελιξία εκείνη που τους
επιτρέπει να χρησιμοποιούν πολλαπλές επεξηγηματικές έννοιες
(διατρέχοντας όλο το βιοψυχοκοινωνικό φάσμα) σε μία διαδικασία
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους ασθενείς, το οποίο στις
περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανοικτού
τέλους αλλά χρήσιμες κλινικές εξηγήσεις και θεραπευτικά σχέδια.
Κατά τη γνώμη μας, όταν ένας ψυχίατρος αντιλαμβάνεται πως
αρχίζει να δημιουργείται μία φιλική σχέση (στην ευρύτερη έννοια)
με κάποιον ασθενή , οφείλει να σκέφτεται προσεκτικά σχετικά με τα
ακόλουθα 8 ερωτήματα:
Πρακτικότητα: Το ερώτημά μας δεν μπορεί να λυθεί σε μία καθαρά
θεωρητική ή εννοιολογική βάση, καθώς οι σχέσεις που διαθέτουν μία
ενορμητική, πραγματική ανθρώπινη υφή δεν διεξάγονται σε αυτό το
επίπεδο. Συνεπείς με τα πιο βασικά αξιώματα του φιλοσοφικού
πραγματισμού, είναι ανάγκη να αναρωτηθούμε εάν τέτοιες φιλίες
μπορούν να δουλεύουν όντως σε έναν πραγματικό κόσμο. Όπως
προαναφέρθηκε, οι ψυχίατροι μπορεί να προσπαθήσουν να
αποφύγουν την ανάπτυξη μιας αριστοτελικής φιλίας μέσα στην
κλινική τους πρακτική, αλλά μία τέτοια προσπάθεια μπορεί να
αποτύχει· όμως,εάν αυτό πετύχει, μπορεί να στερήσει την πρακτική
από ένα σημαντικό ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό θα ήταν μία
ακατέργαστη πραγματιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της φιλικής
σχέσης ασθενή/ψυχιάτρου.Το βαθύτερο ρεαλιστικό σημείο εδώ
βέβαια, είναι πως η εννοιολογική ερώτηση πρέπει να απαντηθεί στη
βάση της πρακτικής παρά των αρχών.
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Πλουραλισμός: Ο Αμερικανός φιλόσοφος και ψυχολόγος William
James (1842-1910) , που υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Harvard, ενσωματώνει στο έργο του τον
πραγματισμό που αναφέρεται στην ποικιλομορφία και ακαταστασία
του σύμπαντος –μεταφυσικά, επιστημολογικά, υπαρξιακά και ηθικά.
Στηριζόμενοι στην εργασία του James και την εφαρμογή της σήμερα
στην πολυφωνία, η άποψή μας είναι πως η φιλία με την τρέχουσα
έννοια παίρνει πολλές μορφές και μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα σε
πολλούς τύπους ανθρώπων, παρά τα επιφανειακά γεγονότα σχετικά
με τους ανθρώπους που ίσως μας οδηγούν να σκεφτόμαστε πως δεν
είναι πιθανή η ισότιμη αριστοτελική φιλία. Η φιλία ανάμεσα στο
γονέα και το παιδί, τον καθηγητή και το μαθητή, τον κληρικό και το
εκκλησίασμα, τον γιατρό και τον ασθενή- όλα αυτά είναι πιθανά για
τον πραγματιστή. Κανόνες που άπτονται της νομοθεσίας, της
κανονικότητας, του λάθους, και του πλαίσιου εργασίας δεν μπορούν
να εμποδίσουν την ανάπτυξή της.
Συμμετοχή του ασθενή: Σε έναν μη ιεραρχούμενο κόσμο του
πραγματισμού, ούτε ο ψυχίατρος ούτε ο ασθενής βρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση για να αποφασίσουν μόνοι τους σχετικά με τη
φύση της σχέσης τους. Η φιλία συν-δημιουργείται ανάμεσα σε δύο
αυτόνομους ενήλικους που δρουν ως πολλαπλοί παράγοντες,
σύμφωνα με τον Helm. Καμία πλευρά, και βεβαίως ούτε και κάποιος
εξωτερικός τρίτος, μπορεί να αποφασίσει μόνος του είτε να
θεωρήσει είτε να αποκαλέσει μία φιλία ως σχέση. Η συμμετοχική
προσέγγιση είναι συνεπής με τα προηγούμενα σημεία σχετικά με την
πρακτική και πλουραλιστική φύση του ερωτήματος και της ίδιας της
φιλικής σχέσης, αλλά παράλληλα τα ενισχύει όλα αυτά.
Προβλεπτικότητα: Οι φιλίες δεν είναι τέλειες και δεν φυτρώνουν
στην πέτρα. Μέσα στο χρόνο, μετατρέπονται με απροσδόκητους και
απρόβλεπτους τρόπους. Ο Αριστοτέλης συζητά για μία ιδανική
"τέλεια φιλία", αλλά ο πραγματιστής πιθανόν θα διαχωρίσει τη
στάση του για να πει πως οι φιλίες κάνουν λάθη και πάντοτε
μεταβάλλονται. Ένα δίδυμο ασθενή/ψυχιάτρου μπορεί να
μετατραπεί σε μία φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που
συνηθίζουν να εργάζονται μαζί επαγγελματικά, και από εκεί η φιλία
μπορεί να αναπτυχθεί και να ευημερίσει, ή μπορεί να εξασθενίσει και
να μαραθεί. Η ερώτηση για το εάν μπορεί να αναπτυχθεί σε κάτι
περισσότερο από μία φιλία- ίσως σε ένα ρομαντικό ειδύλλιο ή έναν
επαγγελματικό συνεταιρισμό– είναι πιο μπερδεμένη εξαιτίας
παραδοσιακών ηθικών αναστολών σε αυτό το ζήτημα. Ο
πραγματιστής δεν αποκλείει την πιθανότητα μίας τέτοιας
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μεταμόρφωσης σε θεωρητικό έδαφος, αλλά θα κοιτάξει σε κάποιο
από τα άλλα 4 χαρακτηριστικά που έπονται, προκειμένου να
απαντήσει στο εάν και στο πως αυτή θα είναι ασφαλής και
πρακτική.
Επαγγελματισμός: Ο ψυχίατρος με μία ανοιχτόμυαλη κατανόηση των
πρακτικών, πολυφωνικών, συμμετοχικών και προβλεπτικών όψεων
της φιλίας – και μία δεκτικότητα στην πιθανότητα της άποψης του
Αριστοτέλη περί φιλίας που προέρχεται από τη σχέση
ασθενή/ψυχιάτρου- πρέπει να είναι ενήμερος και στοχαστικός
σχετικά με τους επαγγελματικούς κανόνες της πρακτικής κοινότητας
της οποίας αυτός ή αυτή αποτελεί μέλος. Κανόνες σχετικά με την
αποφυγή της εκμετάλλευσης ενός ευάλωτου ασθενή θα μπορούσαν
να θεωρηθούν ως απαράβατοι.Όμως ο επαγγελματισμός είναι πιο
πολύ μία συνήθεια προβληματισμού και αυτο-στοχασμού παρά μία
ομάδα καθαρών και διακριτών κανόνων στις περισσότερες των
καταστάσεων που θεωρούμε σήμερα. Στις καταστάσεις αυτές δεν
υφίσταται καμία εκμετάλλευση αλλά τα συνήθη όρια ανάμεσα σε
ασθενή και γιατρό μπορεί να να θολώσουν, καθώς κάθε άτομο
αυτόνομα επιλέγει να έρθει πιο κοντά και να δεσμευτεί σε ενέργειες
που είναι εκτός των συνήθων επαγγελματικών δεσμεύσεων.
Προστασία του Ασθενή και του Ψυχιάτρου: Παρά το σύνολο των
θεωρήσεων, παραμένει δύσκολο – εάν όχι και απίθανο- το να
εγγυηθούμε ότι δεν θα πληγωθεί κανείς ως αποτέλεσμα μίας
φιλίας ανάμεσα σε έναν ψυχίατρο και έναν πρώην ασθενή. Το
γεγονός αυτό είναι μέρος της προνοητικότητας όλων αυτών των
φιλιών. Κάποιοι ψυχίατροι θα επιλέξουν ενεργά να αποφύγουν
τέτοιες καταστάσεις όσο περισσότερο μπορούν. Όμως, όταν
συναισθήματα αρχίζουν να αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο μέρη,
και οι δύο (ιδιαίτερα ο ψυχίατρος) οφείλουν να είναι προσεκτικοί
και να κάνουν βήματα προστασίας. Ο ψυχίατρος πρέπει να
εξασφαλίσει πως ο ασθενής διαθέτει έναν άλλο ικανό κλινικό που
φροντίζει καθεμία και όλες τις θεραπευτικές του ανάγκες, για
παράδειγμα. Ο ψυχίατρος επίσης οφείλει ένα μέτρο αυτοπροστασίας
για τον ίδιο ή την ίδια- αυτό μπορεί να αφορά τη διαβούλευση με μία
επιτροπή ηθικής ή δικηγόρων προκειμένου να συζητηθεί η
προτεραιότητα της φιλίας, και να καταγράφουν αυτές τις
συζητήσεις ως ντοκουμέντα στην περίπτωση μετέπειτα νομικού ή
ρυθμιστικού προβλήματος.
Αξιολόγηση από ισότιμους: Το τελευταίο σημείο που αφορά την
αυτοπροστασία μπορεί να κατανοηθεί κάτω από τον ευρύτερο τίτλο
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της έκθεσης αξιολόγησης από ισότιμους. Εδώ είναι όπου πρέπει να
επιστρέψουμε στην αληθοφάνεια της ιδέας του Habermas περί
επικοινωνιακής λογικής διαμέσου της συνομιλίας. Μπορεί μία ομάδα
από ισότιμους επαγγελματίες να συζητήσει πάνω στο ερώτημα
σχετικά με μία ιδιαίτερη φιλική σχέση ασθενή/ψυχιάτρου μέσα σε
ένα ασφαλές, εμπιστευτικό, ανοιχτόμυαλο πλαίσιο- και ως εκ τούτου
να φθάσουν σε λογική ομοφωνία για μία ενδεδειγμένη πορεία
δράσης; Και μπορούν άλλες ομάδες που συγκαλούνται – όπως μία
επιτροπή ηθικής στο νοσοκομείο – να συζητούν αυτά τα ερωτήματα
σε μία λογική συνομιλία που οδηγεί σε μία ομοφωνία στο επίπεδο
της αλήθειας, ή τουλάχιστον της κανονικότητας; Ο ψυχίατρος που
αντιμετωπίζει το ερώτημα εάν αυτός ή αυτή μπορεί να αναπτύξει μία
φιλία με έναν ασθενή, οφείλει να δεσμευτεί σε ένα είδος
αξιολόγησης από ισότιμους, αν και τέτοιες δημόσιες συζητήσεις
είναι σποραδικές εξαιτίας του φόβου και της ντροπής που
περιβάλλουν το ζήτημα.
Ιδιωτικότητα: Τελικώς, τα δύο άτομα που δεσμεύονται σε μία φιλία
πρέπει να αποφασίσουν στο πως οι ίδιοι επιθυμούν να είναι η φιλία
τους, και ο πραγματιστής θα τους επιτρέψει να κάνουν αυτή τη
δουλειά με σεβασμό στην αυτονομία τους και στην προσωπικότητά
τους. Το ερώτημα εδώ είναι εάν το ιατρικό επάγγελμα ή η κοινωνία
σε πιο ευρεία βάση θα μπορούσαν να ρυθμίσουν αυτό το είδος της
σχέσης ανάμεσα σε ψυχίατρο και ασθενή, προκειμένου να
προστατέψουν σημαντικές αρχές ή αξιώματα. Για παράδειγμα, η
πολιτική σε κάποια νοσοκομεία αναστέλλει αυτό το είδος της
σχέσης, κυρίως υπερασπίζεται το νοσοκομείο εναντίον πιθανών
μελλοντικών δικών ή κάποια αρνητική κριτική από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Οι υπεύθυνοι που ρυθμίζουν την κατάσταση μπορεί να
επιλέξουν να αφαιρέσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του
γιατρού στη βάση μίας τέτοιας φιλίας προκειμένου να
προστατέψουν την ακεραιότητα και τη φήμη του ιατρικού
επαγγέλματος. Στη μάχη για ιδιωτικότητα, το υποκείμενο ψυχίατρος
και το άτομο που εκφράζει την πολιτική παρομοίως πρέπει να
παλέψουν με το ερώτημα εάν τα δικαιώματα του ατόμου για
ιδιωτικότητα είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από ότι είναι τα
συμφέροντα του ιατρικού επαγγέλματος και της πολιτικής. Ο
πραγματιστής δεν διαθέτει μία ετοιμοπαράδοτη απάντηση στο
ερώτημα, παρά πιστεύει πως πρέπει να παλεύει με την ένταση με
έναν δίκαιο, ανοιχτόμυαλο και μη δογματικό τρόπο.
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Συμπεράσματα
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα παρά απαντήσεις σχετικά με την
επίτευξη της φιλίας ανάμεσα σε σύγχρονους ψυχιάτρους και σε
εκείνους που χρησιμεύουν στην επαγγελματική πρακτική. Μπορούν
οι ασθενείς και οι ψυχίατροι να είναι φίλοι; Από μία πραγματιστική
άποψη, εάν αυτοί επιλέγουν να το κάνουν εργασία, τότε ναι
μπορούν. Μία μακρά ψυχιατρική θεραπευτική σχέση μπορεί, όντως,
να αποτελεί ένα ευνοϊκό έδαφος ανάπτυξης για την αριστοτελική
τέλεια φιλία και πέραν. Την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε πως τέτοιες
φιλίες αφορούν σημαντικό κίνδυνο και μπορεί να φθάσουν σε υψηλό
κόστος για τον ασθενή και τον ψυχίατρο παρομοίως. Πρέπει να
μάθουμε να αναρωτιόμαστε οι ίδιοι εάν τέτοια φιλία όντως μπορεί
να δουλέψει στο φως της παραδοσιακής, ψυχαναλυτικής άποψης
περί ορίων ασθενή/γιατρού και όλων των κανόνων, ρυθμίσεων και
μορφών των πειθαρχικών μέτρων και του διασυρμού που εγείρονται
γύρω από την έννοια των ορίων. Ο William James κάποτε είπε πως
" οτιδήποτε είσαι, είναι οι φίλοι σου που δημιουργούν τον κόσμο σου".
Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η φιλία, σε όλες της τις εκφάνσεις,
για τον άνθρωπο που αναπτύσσεται. Το γνωρίζουμε ήδη από την
εποχή του Αριστοτέλη και πιο πριν. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε
ακόμη, στον τεχνοκρατικό και αναπτυγμένο ιατρικό κόσμο, είναι εάν
οι ψυχίατροι αποκλείονται από φιλίες με σημαντικούς άλλους
αυτονόμους ανθρώπους, με τους οποίους μπορεί να αναπτύξουν
πολύ βαθειές και σημαίνουσες σχέσεις.
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