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Co wiemy o piętnie społecznym? 

• Koncepcję piętna społecznego odnoszono do 
różnych grup społecznych, ale stygmatyzacja 
osób chorujących psychicznie jest szczególnie 
silnie wyrażona i jest zjawiskiem uniwersalnym,  
w mniejszym stopniu zależnym od kontekstu 
historycznego czy kulturowego. 

 
 

    

 Erving Goffman 2005, Link i Phelan 2001, Link i wsp. 2004, Corrigan i Watson 2002 
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Co wiemy o piętnie społecznym osób chorujących na 
schizofrenię? 

Piętno związane z zachorowaniem na schizofrenię 
jest szczególnie dotkliwe nie tylko ze względu na 
często przewlekły przebieg ciężkiej choroby , ale z 
powodu rozlicznych przypisanych rozpoznaniu 
negatywnych stereotypów społecznych np: 
 
• przekonania że choroba jest nieuleczalna  
• bez szans na zdrowienie,  
• treści przeżyć niezrozumiałe i pozbawione sensu 
• chorzy niebezpieczni  
• niezdolni do pracy etc.  
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Jaką wiedzę wnoszą badania nad piętnem i 
dyskryminacją  

1. Badania postaw społeczeństwa w stosunku 
osób chorujących psychicznie 

2.  Badania subiektywnego doświadczenia   
odrzucenia z powodu choroby psychicznej 

3. Badania nad uwewnętrznionym piętnem  
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Badanie postaw społecznych 
 

 

 

W ogólnopolskich badaniach postaw do osób chorujących 

psychicznie, respondenci uznali, że   schizofrenia: 

 

•  należy do chorób wstydliwych  - 72%  

• jednej z najcięższych – 61%  

• trwającej niejednokrotnie całe życie – 30%  

• rzadko uleczalnej i prowadzącej do inwalidztwa – 23% 

 

 

 
Wciórka B, Wciórka J; Polacy o schizofrenii i chorych na schizofrenię. Raport CBOS, Warszawa 2002. 
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Badania nad antycypacją i doświadczeniem piętna i 
dyskryminacji. Badania INDIGO  

Międzynarodowe badania doświadczania piętna 
i dyskryminacji przeprowadzono w 27 krajach.  
  
Zbadano 732 osoby.  
Oceny dokonano w 11 obszarach życia 
 
 
 
Graham Thornicroft, Elaine Brohan, Diana Rose, Norman Sartorius, Morven Leese, for the 
INDIGO Study Group*; Global pattern of experienced and anticipated discrimination  against 
people with schizophrenia: a cross-sectional survey. Lancet 2009; 373: 408–15 
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Badania nad antycypacją i doświadczaniem piętna i 
dyskryminacji. Obszary badań 

• Relacje  z innymi ludźmi 

• Mieszkanie 

• Edukacja  

• Życie rodzinne 

• Praca  

• Transport i podróże 

 

 

 

 

• Finanse 

• Życie w środowisku 

• Zdrowie i pomoc 
społeczna 

• Prywatność i poczucie 
bezpieczeństwa 

• Dzieci 
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Wyniki badania antycypacji piętna i dyskryminacji 

 

• 64% w znalezieniu pracy i  edukacji 

• 55% w znalezieniu bliskich relacji z innymi ludźmi 

 

• 72% czuła potrzebę zniesienia/zlikwidowania 
diagnozy 

 
Graham Thornicroft i wsp. 2009  

 

Badania nad antycypacją piętna i dyskryminacji. 
Badania INDIGO  
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Wyniki badania doświadczania piętna i dyskryminacji: 

 

47% (344) w relacjach z przyjaciółmi 

43% (315) w relacjach z rodziną 

29% (209) w znalezieniu pracy 

29% (215) w utrzymaniu pracy, 

27% (196)w relacjach intymnych i seksualnych 

 
Graham Thornicroft  i wsp., 2009  

 

Badania nad doświadczaniem piętna i 
dyskryminacji. Badania INDIGO  
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Małopolskie badania nad antycypacją i 
doświadczaniem piętna i dyskryminacji 

• Badani z regionu Małopolski z rozpoznaniem wg. ICD -
10 schizofrenii, z kręgu schizofrenii (zab. 
schizotypowych) i urojeniowych  (F 20-29)  

 
• Badana grupa: 202 osoby, 105 (51%)  mężczyzn i 97 

(49%) kobiet 
• Średnia wieku: 40 lat 
• Przeciętna liczba hospitalizacji: 6 
•  90% mieszkał z rodziną generacyjną 
 

 
Cechnicki A, Angermayer M, Bielanska A; Anticipated and experienced stigma among people with 
schizophrenia; its nature and correlates. Social  Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010. 
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Antycypacja piętna i dyskryminacji.  
Badania Małopolskie  

• 66 % badanych antycypuje negatywny stosunek do osób 
chorujących psychicznie w społeczeństwie  

• 76% uważa, że pracodawcy nie zatrudniają osób chorujących 
psychicznie  

• 75% sądzi, że inni ludzie nie chcą ich mieć za partnerów 

•  65% jest przekonana, że większość ludzi uważa osoby chorujące 
psychicznie za nieobliczalne i niebezpieczne 

• 36% uważa, że osoba chorująca psychicznie przedstawiana jest 
w mediach jako przestępca 

• 64% spostrzega dyskryminację w sądzie 

• 47% uważa, że brakuje  odpowiednich  instytucji 
terapeutycznych  

 

Andrzej Cechnicki i wsp., 2010 
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• 87% badanych doświadczyło odrzucenia przez 
innych z powodu choroby psychicznej 

• 50%  doświadczyło zerwania kontaktu z 
powodu choroby psychicznej 

• 70% podejmowało bezskutecznie próbę 
zatrudnienia 

 

 

 

Andrzej Cechnicki i wsp., 2010 

Doświadczenie piętna i dyskryminacji.  
Badania Małopolskie  
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Doświadczenie piętna i dyskryminacji.  
Badania małopolskie 

Równocześnie 

• 60% badanych spotkało się zrozumieniem i chęcią 
pomocy;  

•najwięcej „troski” otrzymali od rodziny 67%  

•i przyjaciół 39%  

•Większość badanych spotkała się w mediach z 
pozytywnym wizerunkiem osób chorych 
psychicznie; ponad 50% 

 
Cechnicki A, Angermayer M, Bielanska A; Anticipated and experienced stigma among people with 
schizophrenia; its nature and correlates. Social  Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010 
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Badania nad samo-piętnowaniem. Uwewnętrznione 
piętno  

 

  

 
Osoby chorujące psychicznie, szczególnie z 
diagnozą  schizofrenii mogą uwewnętrznić  
(zinternalizować) piętno choroby psychicznej  
i doświadczenie obniżonej samo - oceny, braku  
samo-wystarczalności.  
 
 
 
 
 
 
Mark Cowen. Personality traits linked to self-stigma in schizophrenia patients,  Compr 
Psychiatry 2010; 51: 603–606 
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Badania nad samo-piętnowaniem  
Uwewnętrznione piętno  

  

Badano czy temperament i cechy charakteru 
u osób chorujących na schizofrenię są 
związane z uwewnętrznionym piętnem 

Zbadano 120 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, którzy pozostawali w stabilnym 
stanie zdrowia przez 3 miesiące  

 
Mark Cowen. Personality traits linked to self-stigma in schizophrenia patients,  Compr 
Psychiatry 2010; 51: 603–606 
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Badania nad samo-piętnowaniem. 
Uwewnętrznione piętno  

 
 

Uwzględniając wiek, psychopatologię, długość 
chorowania i liczbę hospitalizacji znaleziono cechy 
osobowości, które były najbardziej istotnymi 
czynnikami rokowniczymi zinternalizowanego piętna:  

 

• nadmierny pesymizm  

• lękowość  

• unikanie (ang. harm avoidance) 

• niezależność (ang. self-directedness) 

 
   

Mark Cowen. Personality traits linked to self-stigma in schizophrenia patients,  Compr Psychiatry 
2010; 51: 603–606 
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Badania nad samo-piętnowaniem. 
Uwewnętrznione piętno  

 

  
Pacjenci, którzy mocniej przeżywają uwewnętrznione piętno 
doświadczają więcej: 
 
• wstydu 
• obniżonej samooceny 
• obniżonego poczucia skuteczności swoich działań  

 
 

 

Watson i Corrigan 2011  
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Dlaczego powinniśmy walczyć z piętnem choroby 
psychicznej? Wnioski z badań 

• Napiętnowanie społeczne i dyskryminacja 
przyczyniają się do wykluczenia chorych 
psychicznie z udziału w życiu społecznym a 
szczególnie w obszarze relacji społecznych 
oraz dostępu do zatrudnienia, mieszkania czy 
opieki medycznej 
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• Piętno choroby psychicznej i jego 
konsekwencje wpływają na pogorszenie 
współpracy w leczeniu i zwiększają poziom 
doświadczanego stresu stając się główną 
przeszkodą na drodze do poprawy zdrowia 
psychicznego i opieki psychiatrycznej 

 

 

Dlaczego powinniśmy walczyć z piętnem 
choroby psychicznej? Wnioski z badań 
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Dlaczego powinniśmy walczyć z piętnem 
choroby psychicznej? Wnioski z badań 

• Piętno choroby psychicznej obejmuje nie tylko 
osoby chorujące psychicznie, lecz  
rozprzestrzenia się na członków ich rodzin, 
psychiatryczną służbę zdrowia (piętno 
przeniesione) 

• Wpływ piętna obniżając  szanse na 
wyzdrowienie z choroby zwiększa koszt opieki 
nad osobami chorującymi i ich rodzinami.  
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Perspektywa   

• Jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, 
stygmatyzacja i jej konsekwencje będą rosnąć 
gdyż ewentualne przyczyny  ulegają nasileniu:  

 
– redukcja kapitału społecznego na całym świecie 
– zmiany w strukturze i rozmiarze rodziny 
– zanik tradycyjnych społeczności 
– większa złożoność pracy i życia  
 
N. Sartorius. Lizbona, listopad 2010, Reducing stigma and discrimination of people with 

mental health problems  
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Elementy nowej strategii walki z piętnem 

 Czy istnieją sposoby skutecznego 
przeciwdziałania piętnu i jego 
konsekwencjom ? 
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1. Wybór celów, planowanie, wykonanie   programów i 
ich ewaluacja muszą być wykonywane wspólnie z 
chorującymi i ich rodzinami. 
 
 
 
 

 Anczewska, Wciórka (red), 2007; Utschakowski i in., 2008; Świtaj P., 2008; Liberadzka, 2009; Anczewska, 2011; 2012; Cechnicki, 
2011, Cechnicki , Liberadzka 2012 

Elementy nowej strategii walki z piętnem 
(1) 
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1.   W ostatnich dwudziestu latach  możemy mówić o 
nowej roli osób chorujących psychicznie w 
humanizowaniu procesu leczenia w psychiatrii 
poprzez:  

• własne organizacje pozarządowe  

• działania samopomocowe  

• udział w edukacji  

• a ostatnio również udział w procesie terapii i w 
badaniach naukowych. 

 Anczewska, Wciórka (red), 2007; Utschakowski i in., 2008; Świtaj P., 2008; Liberadzka, 2009; 

Anczewska, 2011; 2012; Cechnicki, 2012 

Elementy nowej strategii walki z piętnem 
(1) 
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Elementy nowej strategii walki z piętnem 
(2) 

2. Sprawić, by społeczeństwo było tolerancyjne wobec  
osób chorujących psychicznie to zbyt odległy cel, który 
powinien zostać zamieniony na faktyczne włączenie 
osób chorujących psychicznie życie społeczne, pomimo 
faktu, że są one inne  

 

      Omówimy tę strategię na przykładzie Centrum Edukacji 
Katedry Psychiatrii CMUJ w firmach społecznych „U 
Pana Cogito” i „Zielonego Dołu. 
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3. Na poziomie organizacyjnym  proponowanym 
rozwiązaniem jest rozpowszechnienie 
programu leczenia zorientowanego na 
zdrowienie i promowanie nowoczesnego 
środowiskowego modelu leczenia 
zakładającego tworzenie instytucji  
nastawionych na odzyskiwanie zdrowia  

 
Schrank i Slade, 2007; Bonney i Stickley, 2008; Davidson i in., 2008 

Elementy nowej strategii walki z piętnem 
(4) 
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4. Ostatecznym celem powinno być włączanie 
osób chorujących psychicznie w sensowne 
zajęcie i ich integracja w życiu społecznym  
powiązana z wykonywaniem pracy zawodowej 

 

 
Schrank i Slade, 2007; Bonney i Stickley, 2008; Davidson i in., 2008, Cechnicki 2012 

Elementy nowej strategii walki z piętnem 
(5) 
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Wnioski (1) 

• Piętno i jego konsekwencje są główną 
przeszkodą na drodze poprawy zdrowia 
psychicznego i opieki psychiatrycznej  

• Istnieją skuteczne metody walki ze 
stygmatyzacją i wynikającą z niej 
dyskryminacją 
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• Obniżenie stygmatyzacji i dyskryminacji 
pomoże osobom chorującym psychicznie, ich 
rodzinom i lokalnym społecznościom w 
których żyją .  

• A także uczyni nasze społeczeństwo (nasze 
miasto) bardziej szlachetnym  i bardziej 
cywilizowanym.  

Wnioski (2) 
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Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego 

Sposoby pokonywania piętna 
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Zakład Psychiatrii Środowiskowej 
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum, Uniwerstytet Jagielloński, 

Kraków 

Cele główne  
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym 

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w 

środowisku rodzinnym i społecznym 

3. Rozwój badan naukowych i systemu informacji z zakresu 

zdrowia psychicznego 31 
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Zespół poradni 

(porady, konsultacje, leczenie 

ambulatoryjne) 

Zespół środowiskowy 
(opieka czynna, leczenie domowe) 

Zespół szpitalny 
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WSPARCIE 

 

1. Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

2. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

3. Ośrodek wsparcia 

4. Organizacje 

obywatelskie 

beneficjentów i rodzin 

5. Turnusy 

rehabilitacyjne 

MIESZKANIE 

 

Hostel 

Mieszkanie chronione 

Rodzinny Dom Pomocy 

Społecznej 
KRYZYS 

 

Ośrodek 

interwencji 

kryzysowej  

LECZENIE (CZP) 
 

1. Oddział stacjonarny (szpital 

specjalistyczny, ogólny)  

2. Oddział dzienny 

3. Ambulatorium  Terapeutyczno 

- Rehabilitacyjne 

4. Zespół leczenia 

środowiskowego 
 

 KOMPLEKSOWY 

PROGRAM 

MEDYCZNO - 

SPOŁECZNY 

 PRACA 

Warsztat terapii zajęciowej 

Zakład aktywności zawodowej 

Przedsiębiorstwo społeczne 

Zakład pracy chronionej 
Klub integracji społecznej 

Centrum integracji społecznej 

Zatrudnienie socjalne 

Spółdzielnie socjalne 
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Zakład Psychiatrii Środowiskowej 
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum, Uniwerstytet Jagielloński, 

Kraków 

Projekt Zakładu Psychiatrii Środowiskowej  
Katedry Psychiatrii CMUJ 

CENTRUM EDUKACJI „U PANA COGITO” 

Instytucja edukująca o zdrowieniu i pokonywaniu piętna 34 
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Pensjonat i Restauracja  
„Zielony Dół” 
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• od 2011 roku - 

   Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego jest realizowany w 10% 

Sposoby pokonywania piętna 
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Zakład Psychiatrii Środowiskowej 
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum, Uniwerstytet Jagielloński, 

Kraków 

Dezyderat Sejmowej Komisji Zdrowia 
do Posiedzenia Komisji nr 11, z dn. 2014-02-06 

  
  

Komisja Zdrowia zwraca uwagę na zdecydowanie niezadowalającą realizację 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wyrażającą się brakiem 

realizacji w latach 2011-2012 większości zaplanowanych działań, a także 
znacznym opóźnieniem przekazywania Sejmowi informacji na temat realizacji 

tego Programu w latach 2011 i 2012. Zaniepokojenie budzi zwłaszcza 
niepodejmowanie działań mających na celu stopniowe przekształcanie systemu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku modelu środowiskowego, co - 
zdaniem ekspertów - warunkuje jej unowocześnienie, w tym wzrost 

funkcjonalności (dostępności, jakości i dostosowania do potrzeb) oraz 
efektywności, także w sensie ekonomicznym. 

  
Komisja Zdrowia apeluje do Rady Ministrów o podjęcie decyzji przywracających 
Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego rangę i moc sprawczą  

wynikającą z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19  sierpnia 1994 r. (z 
późn. zmianami) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w 
sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 

24, poz. 128). 
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• Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego 
wymaga ogólnopolskiego 
ruchu obywatelskiego na rzecz 
jego wdrożenia 

Sposoby pokonywania piętna 
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Zakład Psychiatrii Środowiskowej 
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum, Uniwerstytet Jagielloński, 

Kraków 

Stowarzyszenie - Porozumienie na Rzecz Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

 

 
 
Celem Stowarzyszenia są:  

działania na rzecz realizacji NPOZP przez poparcie w wyborach europejskich, 
krajowych i samorządowych osób, które w swoich programach wyborczych 
wskazują na konkretne sposoby wdrożenia NPOZP i posiadają określone plany 
działań w tym kierunku. 
 
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:  

1. Popieranie programów wyborczych oraz osób, które w swoim programie 
wyborczym zawierają działania na rzecz realizacji NPOZP 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz realizowania NPOZP 

3. Prowadzanie działań opiniotwórczych przez współpracę z mediami, 
instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na 
rzecz realizacji NPOZP 
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