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A gyógyítás társadalmi  
beágyazottsága

Különböző természeti adottságok között, különböző korokban a társa-
dalom tagjai különböző megoldásokat dolgoztak ki egészségi állapotuk 
megőrzésére, illetve megromlott egészségi állapotuk helyreállítására.  Az 
MTA Szociológia Kutatóintézetében – amelynek az új elnevezése MTA TK 
Szociológia Intézet – éveken keresztül folytatott egészségszociológia kuta-
tásaim alapján a gyógyítás különböző formáinak szociológiai szempontú 
elemzését végeztem el. Ebben a vizsgálatban a következő kérdésekre ke-
restem a választ: a gyógyítás milyen formákban intézményesedett; ezek az 
intézményes formák hogyan integrálódtak a társadalom egészébe és külön-
böző időszakokban milyen funkciókat töltöttek be a társadalom életében; 
hogyan alakultak az egyes integrációs formák közötti kapcsolatok Magyar-
országon az egészségügy államosítása előtt és azt követően.

Fontos része az elemzésnek a hazai a hazai egészségügyi ellátás történe-
tének új szempontok alapján történő vizsgálata és  az angol egészségügyi 
rendszerrel való  összehasonlítása is.   

Mivel ebben a könyvben elsősorban a gyógyítás integrációs formáival 
foglalkozom, kimaradnak az elemzésből az egészségszociológia olyan fon-
tos témakörei, mint például a lakosság egészségügyi állapotát befolyásoló 
társadalomi folyamatok elemzés és az egészségügyi rendszerek érdekviszo-
nyainak vizsgálata, amelyekkel más tanulmányimban részletesen foglal-
koztam.  

Ez a könyv az 1994-ben megvédett kandidátusi értekezésem alapján ké-
szült, amelyet kiegészítettem két azóta megjelent tanulmánnyal.  Az első 
tanulmányban azt vizsgáltam meg, hogy a gyógyítás társadalmi szerepét 
hogyan és miként változtatják meg az egészségügyi ellátásban érvényesü-
lő társadalmi értékektől és normáktól eltérő a „kisebbség” által képviselt 
értékek és normák.  A másik tanulmányban pedig azt mutatom be, hogy a 
modern társadalmak időszemlélete, amelynek következményeként az em-
beri élet a születéstől a halálig terjedő időszakra szűkült le, milyen jelentős 
mértékben befolyásolta a népesedési folyamatokat és a gyógyítás társada-
lomban betöltött szerepét.
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