
Kur dëgjon rrahjet të thundrave, mendo për kuajtë, jo për zebrat

Në�  fushë�n mjëkë�sorë tërmi "zëbra" nuk ë�shtë�  një�  tërm formal, zyrtar si më thë�në� , por ai gjithsësi
pë�rdorët, sidomos në�  SHBA, pë�r të�  trëguar probabilitëtin ë vogë� l pë�r një�  diagnozë�  të�  caktuar. Kur
thonë�  "zëbra"  shpësh  duan  të�  thonë�  "së�mundjë  apo  gjëndjë  ë  rrallë� ",  apo  në�  më�nyrë�  më�  të�
dëtajuar: një�  gjëndjë mjëkë�sorë, shfaqja ë së�  cilë�s në�  një�  kohë�  dhë vënd të�  caktuar, në�  një�  përson
të�  caktuar, ë�shtë�  ë papritur dhë surprizuësë.

Tërmi  vjën  prëj  një�  thë�nië  të�  vjëtë�r   të�  vitëvë  1940të�  nga  Thëodorë  Woodward,  profësor  në�
Univërsity of Maryland School of Mëdicinë, që�  pë�rdorëj pë�r t'u më�suar studëntë�vë të�  mjëkë�sisë�  së
si të�  arsyëtonin më logjikë�  në�  lidhjë më diagnozë�n difërëncialë. Pra si të�  mëndonin kur një�  sëri
shënjash  apo  simptomash  mund  të�  shpjëgohëj  nga  2  osë  më�  shumë�  shkaqë/patologji  të�
ndryshmë. 

"Kur dëgjon rrahjet të thundrave, mendo për kuajtë, jo për zebrat." 

(Në�  Maryland, kuajtë�  janë�  rëlativisht të�  pë�rhapur, ndë�rsa zëbrat janë�  tëjët të�  rralla, dhë logjikish
në�së dë�gjon thundra që�  rrahin në�  shësh, duhët të�  mëndosh së kafsha  ë�shtë�  një�  kal dhë jo një�
zëbë�r. Natyrisht që�  ndonjë�hërë�  kë� to rrahjë thundrash do të�  jënë�  prëj zëbravë, ëkzotikë, të�  rralla,
por kë�to janë�  rastë të�  vëçanta, që�  gjithsësi duhën mbajtur "shë�nim" në�  një�  cëp të�  mëndjës.) 

Më fjalë�  të�  tjëra shikoni pë�r diagnozë�n më�  të�  shpështë�  dhë të�  zakonshmë, dhë jo pë�r diagnozë�n
më ëkzotikë apo surprizuësë ë të�  rrallë� . Pë�r shëmbull, kur një�  paciënt zhvillon një�  kollë� , shkaku
më�  më gjasa dhë më�  logjik që�  duhët mënduar  ë�shtë�  një�  infëksion viral, dhë jo një�  tubërkulozë� .
Natyrisht  tubërkuloza  duhët  mbajtur  në�  mëndjë  dhë  i  duhët  hëqur  vizë�  vëtë�m  pasi  të�  jëtë�
konfirmuar  plotë�sisht  diagnoza  tjëtë�r  osë  të�  këmi  të�  dhë�na  pë�r  të�  mos  mënduar  më�  pë�r
tubërkulozë�n, pra që�  ë kontraditktojnë�  atë�  arsyëtim.
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