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Uporaba normalnosti v vsakdanjem in javnem govoru: 
 
Stanovanja so nenormalno draga. 
Živimo v (ne)normalni družbi. 
Razmere so normalne. 
Lubadarji so se nenormalno razmnožili. 
Vreme je nenormalno deževno, vroče, itd. 
Ali je normalno, da moja prijateljica sliši glasove, ki govorijo v neznanem 
jeziku? 
Druga pa celo razume in govori neznane jezike z nevidnimi ljudmi. 
A si ti normalen, da me kličeš ob dveh ponoči? 
Ali sem sam (po rezultatih psiho testiranja) normalen, če sem na 1. centilu? 
Je moj penis normalno velik? 
Je moj otrok normalen, če svoje čevlje vedno pošvedra navznoter? 
So moji laboratorijski  rezultati holesterola normalni?  



Uporaba pojma normalnosti na področju: 
 
- ekonomije (legalne ali ilegalne, saj jih vodijo isti  
   mehanizmi),  
- družbenega oz. sociologije,   
- političnega,  
- umetnosti (ki je lahko sprevržena, npr. judovska ali tista  
  od Olivera Frljića),  
- psihologije, psihiatrije in seveda telesne medicine,  
- a tudi meteorologije, vendar predvsem v kontekstu  
  človeških konfliktov v meteorologiji.  



Verjetje v nek objektivno izmerljiv 
standard ali merilo ali točko normalnosti.  
 
Vendar tudi vedno prisotni vrednostni 
(moralni, interesni) vidiki. 
 
Kar seveda odpira neko protislovje. 
 



Normalno ni statičen in miroljuben pojem, 
temveč dinamičen in polemičen. … vsako 
vrednoto si je treba izbrati proti neki 
protivrednoti. … Normirati, normalizirati 
pomeni vsiliti neko zahtevo nečemu 
bivajočemu … 
 
(Canguilhem, 1987) 



Georges Canguilhem, 1904-1995 
 
Francoski zdravnik in filozof, področja interesa: 
epistemologija in filozofija znanosti, predvsem 
biologije oz. vede o življenju 
 
Doktorska disertacija:  
Normalno in patološko, 1943 
 
Razširjena izdaja knjige, 1966  



Koncept patologije, kakor se je razvijal od 18. stoletja 
naprej v medicini, in kasneje tudi v  pozitivistični 
funkcionalistični sociologiji (Comte), predpostavlja, da 
obstaja stanje zdravja, ki je objektivno izmerljivo, 
patologija in bolezni pa se razumejo pretežno kot 
kvantitativna odstopanja (nečesa preveč ali nečesa 
premalo) nekih parametrov od normalnega (zdravega) 
stanja. To normalno stanje je določljivo statistično, kot 
povprečje in standardni odklon, zdravljenje pa je 
pojmovano pretežno kot vračanje stanja organizma v 
prejšnje normalno ali normativno, pričakovano, zdravo 
stanje. 



Tak (pozitivistični) pogled Canguilhem 
kritizira kot preozek in nezadosten.  
 
Meni, da je stanje patologije oz. bolezni 
kvalitativno drugačno stanje od stanja 
zdravja, predvsem zato, ker pomeni za 
organizem drugačno vrednost, oz. ga 
organizem drugače vrednoti. 



Novo vitalistično filozofsko izhodišče v 
pojasnjevanju življenja, ki ga definira 
kot»ireduktibilno normativno dejavnost«.  
 
Ireduktibilno  Biologija kot znanost, ki bi 
morala definirati življenje na način, ki ne 
pomeni redukcije na fiziko in kemijo. 



Znanost je sama del originalnosti življenja in 
življenjske aktivnosti. V tem samonanašalnem 
smislu postanejo koncepti o življenju, ki jih 
producirajo vede o življenju, sami sestavni del 
življenja.  
 
Specifičnost ljudi je, da ustvarjajo znanje in 
druga orodja, ki jim pomagajo se spoprijemati z 
izzivi okolja, in ga tudi po svoje strukturirati. 



Življenje je tisto, ki regulira svoj odnos do 
okolja skozi prilagajanje norm življenja, to 
pomeni vzorcev vedenja, ki odražajo 
vrednotenje okolja glede na to, ali je to 
okolje za preživetje organizma dobro ali 
slabo.  
(Margree, 2002) 



 
Zdravje je tak način soočanja z življenjem, v katerem se 
človek ne počuti samo kot pasivni nosilec, ampak tudi, 
ko je potrebno, aktivni ustvarjalec vrednot in 
uveljavitelj življenjskih norm. Zdravje zaznamuje 
sposobnost preseganja norm, ki definirajo trenutno 
normalnost, zmožnost prenašanja kršitev trenutnih 
norm ter vzpostavljanja novih norm v novih situacijah. 
… Ozdraveti pomeni zadati si nove, včasih višje 
življenjske norme.  
 
(Canguilhem, 1987)  



Življenje je samo po sebi normativna 
dejavnost. Njegovih norm se ne da 
izračunati na znanstven način (kot 
povprečje obstoječega), ker se nanašajo na 
vrednote (oz. pomenijo vrednotenje) in s 
tem bolj na zaželeno stanje kot pa na 
trenutno situacijo, torej niso reduktibilne 
na statističen način. 



Zdravje zaznamuje sposobnost 
preseganja norm, ki definirajo 
trenutno normalnost, zmožnost 
prenašanja kršitev trenutnih norm ter 
vzpostavljanja novih norm v novih 
situacijah. 
(Canguilhem, 1987)  
 



Uspešno zdravljenje lahko tako redefinira, 
in ne samo obnovi  odnose organizma  z 
okoljem ter njegovo lastno normativnost. 
Zdravje iz te perspektive je nekaj zelo 
drugega od statistične povezanosti z 
normalnostjo, in zato obstaja mnogo 
različnih načinov, kako biti zdrav. 

(Canguilhem, po Di Paolo, 2009) 
 



… ne obstaja patološko samo po sebi. Neka 
anomalija ali mutacija nista sama po sebi 
patološki, pač pa odražata druge možne 
norme življenja.  … Patološko ni odsotnost 
biološke norme: je le druga norma, ki jo je 
– primerjalno govoreč – življenje porinilo 
vstran.  
(Canguilhem, 1987) 
 



Vse to pomeni, da patološke norme ne 
omogočajo tolerantnosti do sprememb v okolju, 
medtem ko zdrave pomenijo pozitivno odzivnost 
ter sposobnost spreminjanja in samo-preseganja 
obstoječih norm.  
 
Zdravje je meja tolerantnosti do nestalnosti 
okolja.  
 
(Canguilhem, 1987)  



Dokler patološko stanje izraža odnos do 
normativnosti življenja, lahko o njem 
rečemo, ne da bi govorili nesmisel, da je 
normalno. … Ni življenja brez življenjskih 
norm in bolezensko stanje je še vedno 
določen način živetja. 
(Canguilhem, 1987)  
 



Tako imenovan zdrav človek torej ni zdrav. Njegovo 
zdravje je ravnovesje, ki si ga odkupi od nakazujočih se 
prelomov. Grožnja bolezni je eden od konstituentov 
zdravja. 
  
Zdravje in bolezen, čeprav kvalitativno drugačna, in vedno 
odvisna od specifike interakcije med vrednostnimi odzivi 
posameznika in značilnostmi okolja, sta torej tesno 
povezana. Vsekakor pa nedoločljiva s sklicevanjem na kako 
statistično normo in objektivistično nedoločljiva. 
(Canguilhem, 1987)  



Pozabljeni citat (?) Jožeta Felca (?) iz neke 
njegove leposlovne ali poljudno 
znanstvene knjige: 
  
Vse, kar je zdravo, je tudi bolano, in nič ni 
bolanega, kar ne bi bilo tudi zdravo. 



Jože Felc je v času študija medicine zbolel za multiplo sklerozo. 
Do konca svoje specializacije psihiatrije in nevrologije svojega 
telesa ni mogel več normalno uporabljati, ob nastopu službe v 
Psihiatrični bolnišnici Idrija pa se je lahko premikal le še s 
pomočjo invalidskega vozička. S kolegi je lahko komuniciral s 
pomočjo stikala na ovratniku, ki ga je vklapljal z brado.  
 
V bolnici delal 42 let, postal primarij, bolnišnico vodil 32 let in ob 
delu, tudi že kot tetraplegik, torej “brez telesa”, po nareku 
napisal kar 19 knjig in cca 100 strokovnih člankov.  
 
(po portalu MMC) 



Zaradi lažjega dela je dr. Jože Felc kot tetraplegik tudi sam živel v 
bolnišnici, čeprav jo je v začetku 80. let zaradi lastne depresije 
želel celo zapustiti. Pa mu glas, ki ga je slišal, tega ni dovolil. To je 
bil glas slavistke in radijske napovedovalke Alenke Höfferle, s 
katero sta si v dveh letih, ne da bi se spoznala, izmenjala 2400 
ljubezenskih pisem.  
 
Po 13 letih razmerja sta se poročila. Gospo Höfferle Felc pa je ta 
odnos spodbudil tudi k študiju, pri 34 letih je začela študirati 
medicino in postala fiziatrinja. Od moža jo je ločila njegova smrt 
– pri 69 letih je umrl zaradi raka.  
 
(po portalu MMC) 



Če je Freud rekel, da je človekova usoda 
determinirana že v najzgodnejšem otroštvu, 
- in je Jung rekel, da usoda ni samo energija 
posledic, a tudi energija ciljev, 
- ter Adler, da je usoda tudi energija substance … 
Skratka, človek se mora v spletu teh treh linij 
najti in dati od sebe, kar lahko da, ne glede na 
to, ali je zdrav ali bolan.   
 
(Felc, v filmu Moj čudoviti um, 2014) 



Relevantnost Canguilhemovega dela 63 let kasneje?  
Če povzamem, se je zoperstavil: 
 
1. Comtovim konceptom harmonije (normalnosti) in harmonične 
družbe, ter njegovi ideji, da je zdravilo za politične krize v družbah 
povratek k njihovi prvotni in stalni harmonični strukturi, prav kakor 
zdravljenje v medicini pomeni obnovitev prvotnega stanja zdrave 
normalnosti.  
 
Kar spominja v današnjem času na Fukoyamovo tezo o koncu 
ideologije in koncu zgodovine (The End of History and the Last Man), 
ki naj bi se uresničila z široko uveljavitvijo modela zahodne liberalne 
demokracije. Kar se v našem prostoru s prodorom neo-liberalističnih 
modelov nedvomno uresničuje. 



2. Kritiziral je vero v eksperimentalno in nevtralno 
znanost, ki naj bi odkrila fiziološke zakone normalnosti, 
torej globoki vero v prihajajoči čas omnipotentnosti 
objektivno utemeljene znanosti.  
 
Nasproti ji je postavil idejo vrednostnega opredeljevanja 
živega organizma (pomena izkušnje posameznika) ter 
poudarjanje odvisnosti vsebine patologije od okolja. 
 
Kaže pa, da se je praksa redukcionističnih razlag in tudi 
(medicinskih) obravnav le še povečala. 



Oboje – vera v možnost ozdravitev kot povratka k 
prvotnemu zdravemu, ter zaupanje v objektivno 
znanost – danes pretežno opredeljuje tudi polje 
duševnega zdravja oz. psihiatrije. Tu se močno 
uveljavlja pozitivistično izhodišče, ki ustvarja 
mnenje, da  
so duševne bolezni v resnici telesne bolezni, motnje 
normalnega stanja, zaradi česar naj bi psihiatrično 
prakso zreducirali na vrednotno nevtralno in 
objektivno delovanje na način naravoslovja.  
(Margree, 2002, Rose 2013) 



Steven Sharfstein, dolgoletni sekretar, podpredsednik in 
predsednik  American Psychiatric Association je leta 2005 izjavil:  
 
Obstaja zelo razširjena zaskrbljenost zaradi pretirane medikalizacije 
duševnih motenj in pretirane uporabe zdravil. ... Ena od obtožb proti 
psihiatriji, ki so jo obravnavali mediji, je, da se mnogim bolnikom 
predpisujejo napačne zdravila ali zdravila, ki jih ne potrebujejo. Te 
obtožbe so resnične, vendar to ni krivda psihiatrije ... Ko 
obravnavamo ta vprašanja vloge farmacevtskih podjetij (Big Pharma 
issues), moramo upoštevati dejstvo, da smo kot profesija dopustili, 
da se je bio-psiho-socialni model spremenil v bio-bio-bio model. V 
času gospodarskih omejitev je način "tabletke in kontrola" postal 
prevladujoče zdravljenje. (Poudaril BD) 
 



There is widespread concern of the over-medicalization of 
mental disorders and the overuse of medications. … One of the 
charges against psychiatry that was discussed in the resultant 
media coverage is that many patients are being prescribed the 
wrong drugs or drugs they don't need. These charges are true, 
but it is not psychiatry's fault … As we address these Big Pharma 
issues, we must examine the fact that as a profession, we have 
allowed the biopsychosocial model to become the bio-bio-bio 
model. In a time of economic constraint, a "pill and an 
appointment" has dominated treatment. (poudaril BD) 
 http://www.mindfreedom.org/kb/psych-drug-corp/american-
psychiatric-president-admits-bio-bio-bio-rules  

http://www.mindfreedom.org/kb/psych-drug-corp/american-psychiatric-president-admits-bio-bio-bio-rules
http://www.mindfreedom.org/kb/psych-drug-corp/american-psychiatric-president-admits-bio-bio-bio-rules


Novejši pristopi nevroznanosti, molekularne 
biologije in epigenetike doslej na področju 
duševnega zdravja po mnenju mnogih kritikov (npr. 
Rose, 2013) niso uresničili napovedi oz. ciljev, ki so 
bili povezani tudi z ustvarjanjem novih verzij DSM-ja, 
namreč odkritja pomembnih bioloških osnov oz. 
specifičnih bioloških/genetskih vzrokov duševnih 
bolezni  in z njimi povezanih biomarkerjev, katerih 
uporaba in prodaja bi bili pomembno gonilo 
farmacevtskega sektorja.  



V jedru problema so - po moje - tema 
redukcionizma, vloge okolja ter normativnosti 
odziva posameznika, na katere je opozoril že 
Canguilhem.  
Problem je namreč v tem, da se: 
- družbenega ne da reducirati na individualno 
(petdeset dvonožnih ljudi na kupu še ne naredi stonoge!),  
- duševnosti ne na telesno (mind to body; Am I my 
brain?) in  
- patologije ne na kvantitativne odklone. 



Zaključek 1: Razviti možnosti za večje upoštevanje 
dojemanj uporabnikov in njihovo vlogo v 
obravnavanju patologije 
 
- Vloga uporabnikov služb za duševno zdravje,  
   preživelcev psihiatrije, pacientov kot potrošnikov 
- Vloga samopomočnih in samo-organiziranih  
   podpornih skupin in skupnosti 
- Novi koncepti in nov jezik: okrevanje (kot veliko bolj  
   individualiziran in večdimenzionalne proces)  
   nasproti (o)zdravljenju (recovery versus cure) 



Zaključek 2: Nevarnost vzpostavitve normal(izira)nih 
ljudi in normal(izira)ne družbe: “paradoksna patologija  
normalnega človeka” ali “bolezen normalnosti” 
 
Z  boleznijo normalnega človeka moramo razumeti 
motnje, ki se sčasoma razvijejo iz trajnega stanja 
normalnosti, iz popolne uniformnosti normalnega, 
bolezen, ki izhaja iz pomanjkanja bolezni, stanja, ki je 
skoraj nezdružljivo z boleznijo.  
(Canguilhem, 1987) 
 



Starejši Detektiv: Tole se ne bo srečno končalo. 
Mlajši Detektiv: Če ga ujameva, bom jaz kar srečen. 
SD: Če ujameva Doeta in se izkaže, da je sam hudič, sam Satan, bi bila morda pomirjena. Toda 
ni hudič. Je samo človek. 
MD: Veš, ko kritiziraš in se pritožuješ, in mi govoriš vse to … Če me hočeš pripraviti na težke 
čase, hvala, toda … 
SD: Toda ti moraš biti heroj. Moraš biti zmagovalec. A ljudje nočejo herojev. Ljudje hočejo 
hamburgerje, igre na srečo in TV.  
MD: Zanima me, kako si postal takšen.  
SD: Kar naenkrat že ne. Zdi se mi, da ne vzdržim več v svetu, ki ceni brezbrižnost kot vrlino.  
MD: Nisi drugačen in nič boljši. 
SD: Tega tudi ne trdim. Vendar sočustvujem. Apatija je rešitev. Lažje je z mamili ubiti življenje 
kot se spopasti z njim. Lažje je nekaj ukrasti kot pa zaslužiti, lažje je otroka pretepsti kot pa 
vzgajati. Ljubezen ima svojo ceno. 
MD: Govoriva o duševno bolnih ljudeh, o zajebanih norcih. 
SD: Ne, govoriva o vsakdanjem življenju tam zunaj.  
 
Dialog iz filma Se7en (Fincher, 1995) 



Zaključek 3: Normalnost v času biomedicine in osebne genomike 
 
Z razvojem molekularne biologije in osebne genomike se 
vprašanje normalnega in patološkega presenetljivo spreminja v 
ugotovitev, da nihče ni »normalen«.  
 
Normalnega genoma ni, v tej novi konfiguraciji je norma 
variabilnost, in kar se pričakuje, ni več binarno razlikovanje med 
normalnostjo in patologijo, temveč stalno moduliranje odnosov 
med biologijo in oblikami življenja v luči genomičnega vedenja. 
(Rose, 2009) 
 



… sodoben razvoj medicinske genomike vodi v svet, kjer ni 
ene norme, kjer ni posameznega standardnega ali 
referenčnega normalnega genoma, temveč je mnoštvo 
molekularnih variacij majhnega učinka, ki oblikuje za 
vsakega posameznika specifičen profil tveganj, v povezavi 
s katerimi mora preudarni posameznik oblikovati svoje 
življenjske izbire – v imenu novo opolnomočene 
avtonomije – in obveznosti – sodobnega genomskega 
biološkega državljanstva.  
(Rose, 2009) 
 



Hvala za pozornost. 
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	�Zdravje je tak način soočanja z življenjem, v katerem se človek ne počuti samo kot pasivni nosilec, ampak tudi, ko je potrebno, aktivni ustvarjalec vrednot in uveljavitelj življenjskih norm. Zdravje zaznamuje sposobnost preseganja norm, ki definirajo trenutno normalnost, zmožnost prenašanja kršitev trenutnih norm ter vzpostavljanja novih norm v novih situacijah. … Ozdraveti pomeni zadati si nove, včasih višje življenjske norme. ��(Canguilhem, 1987) 
	Življenje je samo po sebi normativna dejavnost. Njegovih norm se ne da izračunati na znanstven način (kot povprečje obstoječega), ker se nanašajo na vrednote (oz. pomenijo vrednotenje) in s tem bolj na zaželeno stanje kot pa na trenutno situacijo, torej niso reduktibilne na statističen način.
	Zdravje zaznamuje sposobnost preseganja norm, ki definirajo trenutno normalnost, zmožnost prenašanja kršitev trenutnih norm ter vzpostavljanja novih norm v novih situacijah.�(Canguilhem, 1987) �
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	… ne obstaja patološko samo po sebi. Neka anomalija ali mutacija nista sama po sebi patološki, pač pa odražata druge možne norme življenja.  … Patološko ni odsotnost biološke norme: je le druga norma, ki jo je – primerjalno govoreč – življenje porinilo vstran. �(Canguilhem, 1987)�
	Vse to pomeni, da patološke norme ne omogočajo tolerantnosti do sprememb v okolju, medtem ko zdrave pomenijo pozitivno odzivnost ter sposobnost spreminjanja in samo-preseganja obstoječih norm. ��Zdravje je meja tolerantnosti do nestalnosti okolja. ��(Canguilhem, 1987) 
	Dokler patološko stanje izraža odnos do normativnosti življenja, lahko o njem rečemo, ne da bi govorili nesmisel, da je normalno. … Ni življenja brez življenjskih norm in bolezensko stanje je še vedno določen način živetja.�(Canguilhem, 1987) �
	Tako imenovan zdrav človek torej ni zdrav. Njegovo zdravje je ravnovesje, ki si ga odkupi od nakazujočih se prelomov. Grožnja bolezni je eden od konstituentov zdravja.� �Zdravje in bolezen, čeprav kvalitativno drugačna, in vedno odvisna od specifike interakcije med vrednostnimi odzivi posameznika in značilnostmi okolja, sta torej tesno povezana. Vsekakor pa nedoločljiva s sklicevanjem na kako statistično normo in objektivistično nedoločljiva.�(Canguilhem, 1987) 
	Pozabljeni citat (?) Jožeta Felca (?) iz neke njegove leposlovne ali poljudno znanstvene knjige:� �Vse, kar je zdravo, je tudi bolano, in nič ni bolanega, kar ne bi bilo tudi zdravo.
	Jože Felc je v času študija medicine zbolel za multiplo sklerozo. Do konca svoje specializacije psihiatrije in nevrologije svojega telesa ni mogel več normalno uporabljati, ob nastopu službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija pa se je lahko premikal le še s pomočjo invalidskega vozička. S kolegi je lahko komuniciral s pomočjo stikala na ovratniku, ki ga je vklapljal z brado. ��V bolnici delal 42 let, postal primarij, bolnišnico vodil 32 let in ob delu, tudi že kot tetraplegik, torej “brez telesa”, po nareku napisal kar 19 knjig in cca 100 strokovnih člankov. ��(po portalu MMC)
	Zaradi lažjega dela je dr. Jože Felc kot tetraplegik tudi sam živel v bolnišnici, čeprav jo je v začetku 80. let zaradi lastne depresije želel celo zapustiti. Pa mu glas, ki ga je slišal, tega ni dovolil. To je bil glas slavistke in radijske napovedovalke Alenke Höfferle, s katero sta si v dveh letih, ne da bi se spoznala, izmenjala 2400 ljubezenskih pisem. ��Po 13 letih razmerja sta se poročila. Gospo Höfferle Felc pa je ta odnos spodbudil tudi k študiju, pri 34 letih je začela študirati medicino in postala fiziatrinja. Od moža jo je ločila njegova smrt – pri 69 letih je umrl zaradi raka. ��(po portalu MMC)
	Če je Freud rekel, da je človekova usoda determinirana že v najzgodnejšem otroštvu,�- in je Jung rekel, da usoda ni samo energija posledic, a tudi energija ciljev,�- ter Adler, da je usoda tudi energija substance …�Skratka, človek se mora v spletu teh treh linij najti in dati od sebe, kar lahko da, ne glede na to, ali je zdrav ali bolan.  ��(Felc, v filmu Moj čudoviti um, 2014)
	Relevantnost Canguilhemovega dela 63 let kasneje? �Če povzamem, se je zoperstavil:��1. Comtovim konceptom harmonije (normalnosti) in harmonične družbe, ter njegovi ideji, da je zdravilo za politične krize v družbah povratek k njihovi prvotni in stalni harmonični strukturi, prav kakor zdravljenje v medicini pomeni obnovitev prvotnega stanja zdrave normalnosti. ��Kar spominja v današnjem času na Fukoyamovo tezo o koncu ideologije in koncu zgodovine (The End of History and the Last Man), ki naj bi se uresničila z široko uveljavitvijo modela zahodne liberalne demokracije. Kar se v našem prostoru s prodorom neo-liberalističnih modelov nedvomno uresničuje.
	2. Kritiziral je vero v eksperimentalno in nevtralno znanost, ki naj bi odkrila fiziološke zakone normalnosti, torej globoki vero v prihajajoči čas omnipotentnosti objektivno utemeljene znanosti. ��Nasproti ji je postavil idejo vrednostnega opredeljevanja živega organizma (pomena izkušnje posameznika) ter poudarjanje odvisnosti vsebine patologije od okolja.��Kaže pa, da se je praksa redukcionističnih razlag in tudi (medicinskih) obravnav le še povečala.
	Oboje – vera v možnost ozdravitev kot povratka k prvotnemu zdravemu, ter zaupanje v objektivno znanost – danes pretežno opredeljuje tudi polje duševnega zdravja oz. psihiatrije. Tu se močno uveljavlja pozitivistično izhodišče, ki ustvarja mnenje, da �so duševne bolezni v resnici telesne bolezni, motnje normalnega stanja, zaradi česar naj bi psihiatrično prakso zreducirali na vrednotno nevtralno in objektivno delovanje na način naravoslovja. �(Margree, 2002, Rose 2013)
	Steven Sharfstein, dolgoletni sekretar, podpredsednik in predsednik  American Psychiatric Association je leta 2005 izjavil: ��Obstaja zelo razširjena zaskrbljenost zaradi pretirane medikalizacije duševnih motenj in pretirane uporabe zdravil. ... Ena od obtožb proti psihiatriji, ki so jo obravnavali mediji, je, da se mnogim bolnikom predpisujejo napačne zdravila ali zdravila, ki jih ne potrebujejo. Te obtožbe so resnične, vendar to ni krivda psihiatrije ... Ko obravnavamo ta vprašanja vloge farmacevtskih podjetij (Big Pharma issues), moramo upoštevati dejstvo, da smo kot profesija dopustili, da se je bio-psiho-socialni model spremenil v bio-bio-bio model. V času gospodarskih omejitev je način "tabletke in kontrola" postal prevladujoče zdravljenje. (Poudaril BD)�
	There is widespread concern of the over-medicalization of mental disorders and the overuse of medications. … One of the charges against psychiatry that was discussed in the resultant media coverage is that many patients are being prescribed the wrong drugs or drugs they don't need. These charges are true, but it is not psychiatry's fault … As we address these Big Pharma issues, we must examine the fact that as a profession, we have allowed the biopsychosocial model to become the bio-bio-bio model. In a time of economic constraint, a "pill and an appointment" has dominated treatment. (poudaril BD)� http://www.mindfreedom.org/kb/psych-drug-corp/american-psychiatric-president-admits-bio-bio-bio-rules 
	Novejši pristopi nevroznanosti, molekularne biologije in epigenetike doslej na področju duševnega zdravja po mnenju mnogih kritikov (npr. Rose, 2013) niso uresničili napovedi oz. ciljev, ki so bili povezani tudi z ustvarjanjem novih verzij DSM-ja, namreč odkritja pomembnih bioloških osnov oz. specifičnih bioloških/genetskih vzrokov duševnih bolezni  in z njimi povezanih biomarkerjev, katerih uporaba in prodaja bi bili pomembno gonilo farmacevtskega sektorja. 
	V jedru problema so - po moje - tema redukcionizma, vloge okolja ter normativnosti odziva posameznika, na katere je opozoril že Canguilhem. �Problem je namreč v tem, da se:�- družbenega ne da reducirati na individualno (petdeset dvonožnih ljudi na kupu še ne naredi stonoge!), �- duševnosti ne na telesno (mind to body; Am I my brain?) in �- patologije ne na kvantitativne odklone.
	Zaključek 1: Razviti možnosti za večje upoštevanje dojemanj uporabnikov in njihovo vlogo v obravnavanju patologije��- Vloga uporabnikov služb za duševno zdravje, �   preživelcev psihiatrije, pacientov kot potrošnikov�- Vloga samopomočnih in samo-organiziranih �   podpornih skupin in skupnosti�- Novi koncepti in nov jezik: okrevanje (kot veliko bolj �   individualiziran in večdimenzionalne proces) �   nasproti (o)zdravljenju (recovery versus cure)
	Zaključek 2: Nevarnost vzpostavitve normal(izira)nih ljudi in normal(izira)ne družbe: “paradoksna patologija  normalnega človeka” ali “bolezen normalnosti”��Z  boleznijo normalnega človeka moramo razumeti motnje, ki se sčasoma razvijejo iz trajnega stanja normalnosti, iz popolne uniformnosti normalnega, bolezen, ki izhaja iz pomanjkanja bolezni, stanja, ki je skoraj nezdružljivo z boleznijo. �(Canguilhem, 1987)�
	Starejši Detektiv: Tole se ne bo srečno končalo.�Mlajši Detektiv: Če ga ujameva, bom jaz kar srečen.�SD: Če ujameva Doeta in se izkaže, da je sam hudič, sam Satan, bi bila morda pomirjena. Toda ni hudič. Je samo človek.�MD: Veš, ko kritiziraš in se pritožuješ, in mi govoriš vse to … Če me hočeš pripraviti na težke čase, hvala, toda …�SD: Toda ti moraš biti heroj. Moraš biti zmagovalec. A ljudje nočejo herojev. Ljudje hočejo hamburgerje, igre na srečo in TV. �MD: Zanima me, kako si postal takšen. �SD: Kar naenkrat že ne. Zdi se mi, da ne vzdržim več v svetu, ki ceni brezbrižnost kot vrlino. �MD: Nisi drugačen in nič boljši.�SD: Tega tudi ne trdim. Vendar sočustvujem. Apatija je rešitev. Lažje je z mamili ubiti življenje kot se spopasti z njim. Lažje je nekaj ukrasti kot pa zaslužiti, lažje je otroka pretepsti kot pa vzgajati. Ljubezen ima svojo ceno.�MD: Govoriva o duševno bolnih ljudeh, o zajebanih norcih.�SD: Ne, govoriva o vsakdanjem življenju tam zunaj. ��Dialog iz filma Se7en (Fincher, 1995)
	Zaključek 3: Normalnost v času biomedicine in osebne genomike��Z razvojem molekularne biologije in osebne genomike se vprašanje normalnega in patološkega presenetljivo spreminja v ugotovitev, da nihče ni »normalen«. ��Normalnega genoma ni, v tej novi konfiguraciji je norma variabilnost, in kar se pričakuje, ni več binarno razlikovanje med normalnostjo in patologijo, temveč stalno moduliranje odnosov med biologijo in oblikami življenja v luči genomičnega vedenja. (Rose, 2009)�
	… sodoben razvoj medicinske genomike vodi v svet, kjer ni ene norme, kjer ni posameznega standardnega ali referenčnega normalnega genoma, temveč je mnoštvo molekularnih variacij majhnega učinka, ki oblikuje za vsakega posameznika specifičen profil tveganj, v povezavi s katerimi mora preudarni posameznik oblikovati svoje življenjske izbire – v imenu novo opolnomočene avtonomije – in obveznosti – sodobnega genomskega biološkega državljanstva. �(Rose, 2009)�
	Hvala za pozornost.

