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Νόσος (disease): αναφέρεται σε παθολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν τον ανθρώπινο
οργανισμό και εκδηλώνονται με ένα σύνολο σημείων και συμπτωμάτων γνωστής η άγνωστης
αιτιολογίας.

Οι βιοιατρικοί παράγοντες είναι μεν αναγκαίοι και σημαντικοί, αλλά όχι επαρκείς για την κατανόηση
της υγείας και της ασθένειας Η υγεία δεν είναι απλά η απουσία νόσου Είναι μια κατάσταση
λειτουργικότητας και ευεξίας που περικλείει τις σωματικές , τις ψυχικές και τις κοινωνικές πλευρές
ενός ατόμου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1946).

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Συμπόσιο και Πολιτεία) η ψυχή είναι το κέντρο, η πηγή και η αιτία της
ζωής.

Η ψυχή είναι τελείως ανεξάρτητη από το σώμα, έχει συνδεθεί με το σώμα προσωρινά και
αποδεσμεύεται από αυτό μέσω του θανάτου (Καρτεσιανή αντίληψη)



Το 1977 ο Αμερικανός παθολόγος και ψυχίατρος George Engel δημοσίευσε την εργασία “The need
for a new medical model; “A challenge for biomedicine”,εισάγοντας τον όρο Βιοψυχοκοινωνικό
πρότυπο (Biopsychosocial model).
Βασίζεται στη θεωρία των συστημάτων και στην ιεραρχική οργάνωση των οργανισμών.



Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό
ον (Ιπποκρατική αντίληψη).
Η έννοια της υγείας, λοιπόν, αποδίδεται και σε άλλους παράγοντες όπως γενετικοί περιβαλλοντικοί,
πολιτισμικοί κ.ά. που επηρεάζουν ταυτόχρονα την κοινωνική αναπαράσταση του δίπολου υγείας-
ασθένειας.
Αποδέχεται δε ότι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες συμβάλλουν στην αιτιοπαθογένεια που οδηγεί στην
πυροδότηση αλλά και στην παράταση του σωματικού συμπτώματος, συμβάλλοντας στην ακριβή
διάγνωση.
Οι ψυχοκοινωνικές παράμετροι μπορεί να συνκαθορίσουν την ευαλωτότητα (vulnerability) του
ατόμου, αλλά και την βαρύτητα (severity) της νόσου.
Η επικεντρωμένη στο άτομο διάγνωση (person-centered diagnosis) συνδέει την επιστήμη με τον
ανθρωπισμό (humanism)που χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε οι κλινικοί, οι ασθενείς
και οι οικογένειές τους να συνεργάζονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Συμπέρασμα: Παρά τις κριτικές που έχει κατά καιρούς δεχθεί το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο
συμπληρώνει μισό αιώνα συνεισφοράς στη διαμόρφωση πολιτισμών υγείας και στην ολιστική
αντιμετώπιση.


