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Crrat: Lo1191~1ulilJal Fi.Ull„11 HIPOCHONDRIA 

Stan silnej depresji nerwowej, chorobliwy n iepokój 

o własne zd rowie albo życie, połączony zazwyczaj 

z zaburzeniami fun kcji wegetatywnych. 

gr. hypochimdria - „brzuch, wnętrzności "( . .. ), 

od hypochondrios - „znajdujący się pod chrząstką (mostku)" 

Wbdyslaw Kopal ińsk i , 

Slow11ik wymzów obcych i zwrotów obcojrzycznych. 
Warszawa 1990. 

H ipochondrycy mogą się skarżyć s ię na nieprzyjemne i dziw

ne uczucia w całym obszarze żołądka, klarki piersiowej, głowy, 

geni ta liów i innych organów. ZazwycZJj jed nak mają kłopoty 

z precyzyjnym opisem swych objawów. Mogą na przykład roz

począć do opisu bólu żołądka, który przy dalszej indagacji oka

zuje s ię właściwie uczuciem rwa nia lub reż gorąca czy ucisku, 

a przy bl i ższej obserwacj i może umiejscowić s ię w sąsiedn iej 

części brzucha i rak dalej. Psych iczna orientacja tych ludzi ro 

ciągła gotowość do odczuwania nowych objawów, których nie 

sposób opisać ludzkim jc;zykiem . 

R.C. Carrnn, J.N. Burchcr, S. Mineka, 
Psychologia zab11ru1i, 

Gdarisk 2003. 
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Molier, Moliere, 
właśc. Jean-Baptiste Poquelin 
(1622-1673) 

„Chory z urojenia" ro osrarni 
napisany przez niego urwór, po raz 
pierwszy wystawiony w 1673 roku. 
Molier grał w rym przedsrawieniu 
główną rolę . Po czwarrym spekraklu 
zmarł na skurek choroby płuc 
i zapaśc i. W XV Il-wiecznej 
Francji srworzył nową, inną niż 
ówcześnie panująca, konwencję 

komediową, łączącą lirerarurę 

z czysrą rearralnością i farsową 
zabawą. Ośmieszana przez 
niego rzeczywisrość ro nie rylko 
obyczajowość XVII wieku, ale 

barwna palera ludzkich 
rypów i ich wad - nadal akrualnych, 

współczesnych. W „Chorym 
z urojenia", podobnie jak 
w urworach „Miłość lekarzem" 
i „Leka rz mimo woli ", auror arakuje 

prakrykę medyczną, ale wyraża 
rakże wiarę w posręp i możliwości 
poznawcze człowieka. 



Wydarzyło się to niedawno w jednym z dużych szpitali w środkowo-zachodniej częsc1 
Stanów Z jednoczonych. Którejś nocy przybiegł Jo Jyżurki pacjent przerażony gwałtownych 
atakiem czkawki. Wstrząsało nim sześćdziesiąt razy na minutę. Okazało się, że był to 
pacjent. który niedawno poddał się zabiegowi wszycia „regulatora" serca. N ie tracąc 
przytomności, lekarz dyżurny narychmiast domyślił s ię . co mo<>ło się srać pacjentowi. Po 
prostu zerwał się drucik, który miał przekazywać elektryczne im pufsy do serca i zerwany koniec 
musiał dostać się do przepony. W ten sposób wstrząsy elektryczne powodowały nieusrający 
arak czkawki. Lekarz posranowił działać wi<;c natychmiast. Najpierw wbił igłę w okolice 
zaszytego w klatce piersiowej pacjenta regulatora, a nasr<;pnic przyłączył do igły drut, krórego 
drugi koniec przymocował J o znajdującej si<; najbliżej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Arak 
czkawki ustąpił natychmiast, a lekarze mogli przystąpić do operacji polegającej na wym irnie 
uszkodzonego d rucika. (. .. ) 

Dalszy rozwój bada11 w tej dziedzinie musi silą rzeczy prowadzić do powstania szeregu 
nowych galęzi przemysłu biorechnicznego. Powstanie sieć medyczno-ekekrronicznych 
punktów naprawczych, szereg nowych zawodów, co w rezultacie doprowadzi do konieczności 
calkowitej reorganizacji sysrcmu słu:l.by zdrowia. Zmian ie ulegnie przeciętna długość życia, 
a rabcle śmiertelności , którymi posługują się towarzystwa ubezpieczeniowe, stracą zupdnie 
rac ję bytu. Zmienią się nasze wyobrażenia o tym, co ro jest życie, a co śmierć. Coraz mniej 
będą nas przerażać operacje chirurgiczne, a Labiegi polegające na wszczepia niu sztucznych 
narządów staną się czymś zupdnie zwykłym i powszechnym.( ... ) 

Największe zdumienie, a zarazem najwi<;kszy niepokój musi budzić błogostan 
samozadowolenia, zapatrzenia się w przeszłość i niechęć do konfrontacji z rzeczywistością, 
któ rej naj isrorniejszącechąjcststałc przyśpieszcn ie. Chociaż człowiek błyskawicznie przenosi się 
w zupełnie niezbadany świat , w całkowicie nowy erap rozwoju eko-technicznego, nadal 
próbuje się pocieszać stwierdzeniem , że „niezmienna jest natura człowieka" czy też że 
„świat przecież musi wrócić do równowagi". Potykając s ię wchodzi człow iek w najbardziej 
gwałtowny etap rewolucji w historii i coś tam jeszcze mrucz.y, że „proces modernizacji został 
już mniej więcej zakończony" (. . . ). Ktoś raki po prostu z góry postanawia, że nawer nie 
będzie próbował wyobrażać sobie, jak ma wyglądać przyszłość. 

(. .. ) nieubłagany pc;d ku przejściowości nasila się pod wpływem stale wzrastającego 
„wskaźnika nowości " i sraje się tym bardziej niebezpieczny. Nowość, jak dalej zobaczymy, n ie 
wynika tylko z ukłacfów technicznych, które będą dominowały w społeczeńsrwie przyszłości . 
W układach społecznych możemy spodziewać się podobnie zaskakujących, nieznanych 
i dziwacznych elementów. 

Alvin Toffler, Sw k prz_yszfoki, Warszawa 1974. 
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