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Az egészség átalakuló diskurzusa1

Dunai Tamás

A médiakörnyezet állandó megújulása az egészségről szóló diskurzust sem 
hagyja érintetlenül. Az új platformok új kommunikációs lehetőségeket nyújtanak 
a diskurzus hagyományos szereplőinek, ezzel párhuzamosan pedig új szereplők-
nek kínálnak megszólalási lehetőséget, kitolva a diskurzus határait, megsokszo-
rozva a megnyilatkozások számát.

Az, hogy a nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió, majd az újmédia fokozatosan 
kibővítette az egészséggel, a betegségekkel vagy az egészségüggyel kapcsolatban 
megnyilatkozók körét, látszólag demokratikus folyamat, amely azonban egyál-
talán nem problémamentes, ugyanis a terület olyan szakértelmet kíván, amelyet 
a megszólalók jelentős része nem birtokol. A médiakörnyezet átalakította a nyil-
vánosságot, és a részvételi kultúrának köszönhetően ma már bárki megszólalhat 
egészséggel kapcsolatos kérdésekben. Habermas (1999) sokat kritizált társadal-
minyilvánosság-elmélete egyes meglátásait tekintve érvényesnek tűnik egy olyan, 
kifejezetten szaktudást igénylő és racionalitás uralta területen, mint az egészség-
gel kapcsolatos diskurzus. Esetünkben ugyanis a területet érintő racionális tu-
dás annak ellenére elengedhetetlen lenne a diskurzus ideális működéséhez, hogy 
ezzel a résztvevők jelentős része nem rendelkezik. A populáris kultúra alkotásai 
számos egészségügyi kérdést tematizálnak, de nem minden esetben kellő körül-
tekintéssel. A részvételi kultúra pedig lehetővé tette, hogy a – magukat kompe-
tensnek vagy hitelesnek beállító – laikusok (infl uencerek, celebek, oltásellenesek, 
vírustagadók stb.) is részt vehessenek a diskurzusban, de ez sok esetben – a meg-
felelő kompetenciák esetleges hiánya miatt – rontja annak minőségét. Mindez az 
egészségtudomány és az orvosszakma képviselői számára fenyegetőnek hat.

Az egészség (és az egészségügy) diskurzusa a modern orvostudomány kiala-
kulása óta (megszabadulva a vallási és spirituális elemektől) a racionalitás talaján 
áll. Azáltal, hogy bővült az egészség diskurzusában résztvevők köre, átalakult 
annak dinamikája. A tudományos élet, az orvosszakma, az egészségpolitika, va-
lamint a szaksajtó területéről érkező szereplőkön túl ma már a populáris kultú-
ra (olykor tévedéseket tartalmazó) médiaszövegei, illetve a részvételi kultúrának 
köszönhetően a korábban kizárt, laikus szereplők is egyre nagyobb szerepet töl-
tenek be. Napjainkra a post-truth korszak elérte az egészségügyi diskurzust is, 
így ma már elképzelhető, hogy egy celeb vagy infl uencer véleményét egészséget 
érintő kérdésekben mérvadóbbnak tekintik a követői, mint a terület szakértőiét 
(Jenkins et alii 2020). Az, hogy a szubjektív igazságok ezen a területen valódi 
egészségügyi kockázatokkal járnak, legitimálja a diskurzus hagyományos szerep-
lői felől érkező kritikát. Az egészséggel kapcsolatban egyre nagyobb teret nyer az 
értékpluralizmus, amely már a New Age megjelenésekor kihívás elé állította az 
orvostudományt, manapság pedig olyan szélsőséges csoportosulások illusztrálják 
a terjedését, mint az oltásellenes mozgalmak vagy a koronavírus-járvány tagadói. 
Az értékpluralizmus következménye, hogy a tudomány, a szakma és a szaksajtó 
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elveszíti a kontrollt a terület felett, és ez hívta életre azt a kemény kritikát, amely 
szakmai cáfolatok sorával vagy bizonyos elvárások támasztásával (például az 
egészségügyi kérdéseket érintő oldalak hitelesítése révén) ritkítaná a kérdésben 
megszólalók körét. A kizárási technikák sikere azonban a célközönség egészség- 
és médiaműveltségének függvénye, ám ezek növelése hosszú távú és összetett fo-
lyamat, így a kontroll visszaszerzése egyelőre illuzórikusnak hat.

A következő tanulmányok szemelvények a szegedi Kommunikáció- és Mé-
diatudományi Tanszék Az egészség diskurzusának mediatizációja témacímű ku-
tatásából. A szövegekben az egészség diskurzusát nem az orvosi antropológia fe-
lől közelítjük meg, és nem az egészség- vagy betegségfogalom tárgyalása áll ezek 
középpontjában, hanem annak bemutatása, hogy a médiakörnyezet változása 
milyen lehetőségeket kínál, illetve milyen kihívásokat támaszt a diskurzusban 
résztvevők számára. A populáris kultúra egyes szegmensei gyakran tematizálják 
az egészségügyet: A kórházsorozatok evolúciója című áttekintő tanulmányban 
egyebek közt amellett érvelünk, hogy a zsáner a szórakoztatás mellett edukációs 
és egyfajta kulturális fórum funkciót tölthet be egészségügyi kérdésekkel kapcso-
latban, emiatt fontos szerepe lehet az egészségműveltség növelésében és az egész-
ségügyi kérdések tematizálásában (még ha az ábrázolás pontossága olykor hagy 
is némi kívánnivalót maga után). Az Újmédia, új hitelesség(ek)? című szövegben 
azt tárgyaljuk, hogy a területre belépő új szereplők milyen kihívások elé állítják az 
orvosszakmát, a tudományos közeget és a szakújságírást. Az infl uencerek szub-
jektív hitelessége nem garantálja az állítások szakmai érvényességét, ami ront(hat)ja a 
diskurzus minőségét. Az Imázsformálás a gyermekhospice-ban című dolgozatban 
pedig azt mutatjuk be, hogy az átalakuló médiakörnyezet milyen lehetőségeket 
kínál egy számos kihívással küzdő gyermekhospice-intézmény számára. Az új 
kommunikációs lehetőségek számukra kifejezetten hasznosak, hiszen ezek segít-
ségével könnyebben érhetik el a potenciális önkénteseket és támogatókat.
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