
strona 384 kwiecień  2013www.energetyka.eu

Oddział Gliwicki SEP jest od czasu do czasu inicjatorem 
odważnych i ciekawych konferencji. Kilka lat temu były to roz-
ważania na temat roli poleceniodawcy w organizacji bezpiecznej 
pracy w warunkach gospodarki rynkowej. W połowie kwietnia br. 
spotkanie poświęcono różnym aspektom diagnostyki.

Dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia - Bene di-
gnoscitur, bene curatur, ta sentencja łacińska odnosząca się do 
naszego zdrowia i życia jest powszechnie akceptowana. Z tego 
punktu widzenia należałoby się bać złej diagnozy, która mogłaby 
być podstawą złego leczenia. Jest jeszcze jeden aspekt diagno-
zy to zapoznanie się z jej rezultatem. Dotyczy to zarówno nasze-
go życia, jak i okresu użytkowania wyrobów, produktów, a nawet 
usług, procedur. Diagnozy nie zapewnią nam długowieczności, 
ani nie spowodują bezawaryjności produktów, ale dają szansę 
optymalizacji, poprawy jakości i racjonalnego czasokresu funk-
cjonowania, użytkowania. 

Umiejętność rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka wpla-
ta się w ludzkie doświadczenie i pozwala na cywilizacyjne dosko-
nalenie społeczeństw. Diagnozę stawiają lekarze i inżynierowie, 
i w zależności od ich wiedzy, doświadczenia i umiejętności czyli 
kompetencji zależy jakie budujemy zaufanie i nastawienie spo-
łeczności zawodowych do sztuki rozpoznawania, jako wstępu do 
sztuki leczenia, profilaktyki. Obserwacje wykazują, że podjęcie 
informacji o stanie zdrowia, stanie urządzeń, jakości usług wy-
maga odpowiedzialności, gdyż oczekuje się reakcji na otrzymany 
obraz diagnozy.

Termin diagnostyka pochodzi z języka greckiego, gdzie dia-
gnosis oznacza rozpoznanie, rozróżnianie, osądzanie, a diagno-
stike techne oznacza sztukę rozróżniania, stawiania diagnozy. 
Tutaj pojawia się subtelny problem diagnozowania, gdyż z jednej 
strony chcemy uniwersalnego dostępu do metod diagnozowania 
– potrafimy mierzyć temperaturę, ciśnienie, uczymy się podstaw 
kontroli ciała i obserwacji zachowań; z drugiej strony z reguły nie 
starcza nam wiedzy by prawidłowo reagować na obserwowane 
parametry. Potrzebni są zatem specjaliści i do ich specjalizacji 
potrzebne jest zaufanie. To zaś [zaufanie] buduje się przez jaw-
ność, weryfikowalność  i porównywanie otrzymywanych rezulta-
tów zwłaszcza że mamy do czynienia z ciągłym, dynamicznym  
rozwojem diagnostyki i stosowaniem coraz częściej wielopara-
metrowych kryteriów oceny.

Nic nie uchroni nas od katastrof budowlanych, lotniczych, 
gospodarczych jeśli stosując diagnostykę i posiadając diagno-
zę nie będziemy ich brać pod uwagę, lub nie będziemy reago-

wali w sposób adekwatny do stanu naszej wiedzy i możliwości. 
W technice można ponadto zaobserwować próby nie wykorzy-
stywania narzędzi diagnostycznych, bo ciąży świadomość odpo-
wiedzialności i ekonomicznej niemocy. Budżety eksploatacyjne 
są zawsze zbyt małe, a potrzeby zbyt duże. Jednak omijanie 
diagnozowania, aby świadomość nie podejmowania działania 
była usprawiedliwiona, jest pozorna. Dostrzegły to choćby firmy 
ubezpieczeniowe i w swej działalności odwołują się do uznanych 
praktyk diagnozowania i przewidywania stanów przedawaryj-
nych. W gospodarce rynkowej częściej też odwołujemy się do 
stanu wiedzy światowej i normalizacyjnej. Niektóre firmy z kolei 
cechuje wiara w „nadubezpiecznie” tzn. skoro się ubezpieczyłem 
to niech się dzieje wola nieba – „niech się wali”, nic nie robią. Po-
woduje co coraz wyższą wycenę ryzyka i coraz wyższe składki, 
które powinny być hamulcem do rozwoju takich postaw. Zatem 
diagnozy nie należy się bać, nie należy jej przeceniać i niedo-
ceniać, a przede wszystkim uznać za element cywilizacyjnego 
postępu, dzięki któremu możemy polepszyć swoją egzystencję 
i …koniecznie stosować! 

Niesprawne hamulce, brak klaksonu może w określonych 
przypadkach stać się źródłem wypadku. Jednak corocznie kon-
trole stwierdzają niesprawności autobusów, ciężarówek! Czy po-
wiedzieć osobie, że jest nieuleczalnie chora? Czy uświadamiać, 
że zarówno leczenie operacyjne jak i zachowawcze mają takie 
samo prawdopodobieństwo wyleczenia, lub szanse na przeżycie 
różnią się kilka tygodni, miesięcy? Jeśli zapinamy pasy bezpie-
czeństwa, to wynika to z obowiązku, czy przyzwyczajenia? Zaży-
wamy lekarstwa z powątpiewaniem w ich skuteczność? A może 
poczekać z diagnozą, pojawią się lepsze, dokładniejsze metody 
i lepsze środki przeciwdziałające. Jednak, kiedy jeździmy starym 
gratem i boimy się przeglądu technicznego, to jest to postawa 
odpowiedzialna? Nie idziemy do lekarza specjalisty, bo obawia-
my się wyników jak „wyroku”? 

Czy te same dylematy dotyczą techniki? Czy w technice 
diagnostyka jest obowiązkowa? Jeśli otrzymujemy złe wyniki, 
to świadomość konieczności przeciwdziałania nas mobilizuje 
do akcji? Czy koszt przewidywanej interwencji technicznej jest 
decydujący o podjętych środkach? Czy zbyt często nie ulegamy 
nadgorliwej okresowości badań?

Zapewne warto to przedyskutować, nie tylko w Gliwicach. 
Rezultaty dysput w następnej odsłonie.
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Czy bać się diagnozy? 


