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POstAWY sPOłeCZNe 
WObeC ChORYCh PsYChICZNIe 

Social attitueds towards mentally ills 

SylWia PODBROŻna 1, A-F * 1  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku;
Dyrektor: dr n. med. Anna Rusek

* Praca napisana pod kierunkiem dr n. med. Donaty Kurpas

A - przygotowanie projektu badania (study design), B - zbieranie danych (data collection), C - analiza statystyczna (statistical analysis), 
D - interpretacja danych (data interpretation), E - przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F - opracowanie piśmiennictwa 
(literature search), G - pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Wstęp. Problem postaw wobec osób chorych psychicznie oraz społeczne wyobrażenie na ich  temat są zagadnieniami, 
którym warto się przyjrzeć, ponieważ pozyskana w ten sposób wiedza może okazać się niezwykle cenna dla zmiany 
sposobu odbioru chorych psychicznie. 
Cel pracy. Poznanie poziomu wiedzy badanych na temat chorych psychicznie oraz prezentowanych wobec nich 
społecznych postaw i emocji.
Materiał i metoda. Badaniem ankietowym objęto 200 dorosłych, z tego 130 kobiet i 70 mężczyzn w różnych przedziałach 
wiekowych. Respondenci pochodzili z miast i wsi powiatu gliwickiego i strzeleckiego. narzędzie badawcze stanowiła 
ankieta autorska.
Wyniki. Swoją wiedzę na temat chorych psychicznie 5% ankietowanych oszacowało na wysokim poziomie, 39% - na 
poziomie umiarkowanym, 38,5% - znikomym, a 7,5% przyznało, że nie posiada wiedzy na ten temat. zdecydowana 
większość respondentów uznała chorobę psychiczną za chorobę przewlekłą, którą należy leczyć. 60% ankietowanych 
nie miałoby nic przeciwko temu, gdyby w ich sąsiedztwie wybudowano ośrodek zajmujący się chorymi psychicznie, 
33,5% byłoby za, 6,5% przeciw. mimo że 46,50% badanych uważa, że chorego psychicznie należy przygotować do życia, 
to tylko 15,5% wyraziło akceptację dla możliwości zakładania przez nich rodzin, a z kolei 49,5% było temu przeciwne.  
Wnioski. Deklarowany poziom wiedzy na temat chorób psychicznych wśród ankietowanych nie jest niski, ale też nie 
należy do satysfakcjonujących. Wyobrażenia na temat chorób psychicznych są wśród respondentów mocno zróżnicowane.  
jednak zdecydowana większość traktuje chorobę psychiczną jak każdą chorobę przewlekłą, którą należy leczyć. mimo  
deklaracji otwarcia się na problemy osób dotkniętych chorobą psychiczną, badani nadal pozostawiają oni sobie pewien 
margines, wykazując dużo niższą tolerancję. 
Słowa kluczowe. zdrowie psychiczne,  choroba psychiczna, system wsparcia, rehabilitacja psychiatryczna.

Summary:
Introduction: The problem of the attitude towards  mentally ill people and the way the patients are perceived by the 
society constitute the topic which seems to be worth a closer look, as the knowledge obtained might be of great value 
to change the way these people are treated.
Aim of the study: The aim of the study is to learn what the level of knowledge about the mentally ill is and what the 
attitudes and emotions these people evoke.
Material and method: The questionnaire has been answered by 200 adults, including 130 women and 70 men 
representing different age groups. The respondents lived both in towns or villages of Strzelecki and gliwicki regions.  
The questionnaire was generated by the author of the study herself.
Results: 5 per cent of the respondents have estimated their knowledge about mentally ill people at a high level, while 
39 per cent at a moderate level, with 38.5 per cent at a low level but would like to learn more and, finally, 7.5 per cent 
admitted having  no information on the topic. The majority of the interviewees claimed that the mentally ill are scared 
of interpersonal contacts in public places, feel uncomfortable seeing people’s reactions to them and they are afraid of 
being judged. in addition, they feel worse, ashamed and fear of being laughed at. 
Conclusions: The level of the knowledge about mentally ill people seems to be satisfactory, although insufficient. The 
causes of their social withdrawal might be found among intolerance, lack of acceptance of their behaviours and the 
way they function in the society.
Keywords: mental health, mental disease, the system of support, mental rehabilitation.
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Wstęp 

jedna z  definicji zdrowia (wg WhO) określa 
je jako stan cechujący się uzyskaniem dobrego 
samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym 
i społecznym. zdrowie psychiczne wyraża się natomiast 
przede wszystkim w umiejętności podejmowania 
zadań, jakie wyznacza człowiekowi życie w ramach 
pełnienia różnorodnych ról społecznych. z uwagi na 
zmienność otaczającej nas rzeczywistości zdrowie 
psychiczne jest procesem podlegającym nieustannym 
modulacjom. człowiek zdrowy psychicznie to 
osoba dobrze przystosowana do otoczenia, mająca 
realistyczny stosunek do swego życia i związanych 
z  nim problemów, wykorzystująca posiadane 
zdolności i  kompetencje, cechująca się twórczą 
spontanicznością zarówno w pracy jak, i w stosunkach 
społecznych.[1] choroba natomiast jest dla pacjenta 
synonimem cierpienia, ograniczenia możliwości czy 
też przyczyną zmiany trybu życia. choroba psychiczna 
dodatkowo prowadzi do rozbicia wewnętrznego 
ładu i spójności. człowiek dotknięty tą chorobą traci 
orientację, niełatwo mu rozeznać się w otoczeniu, 
które - jego zdaniem - uległo niezrozumianej zmianie.
[2] niepełnosprawność psychiczną cechuje zatem 
często obniżona samoocena, brak motywacji do 
działania, ubóstwo relacji społecznych, spadek 
zainteresowań, a obraz samego siebie przesłania 
choroba.[3] Publiczny odbiór chorych psychicznie 
od dawna rozkładał się dwubiegunowo: z  jednej 
strony - ignorancja, strach, wyśmiewanie i odraza, 
z  drugiej  - idealizacja, romantyzm i  ciekawość. 
Ten różnorodny sposób odbioru znajduje wciąż 
swe odzwierciedlenie w  sztuce, mediach oraz 
politycznych rozprawach.[4] chory psychicznie mając 
przeciwko sobie chorobę, lęk przed otoczeniem oraz 
nieufność ludzi zdrowych, nadal w świadomości 
społecznej występuje jako u negatywny stereotyp.
[5,2] negatywne reakcje społeczne wobec osób 
chorych psychicznie będące konsekwencją ich 
stereotypowego postrzegania, wyrażające się 
piętnowaniem i zajmowaniem negatywnych postaw, 
generują trudności pokonywania izolacji społecznej, 
zakłócają proces integracji i wyrównywania szans ich 
funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. 
zmniejszają życiowe szanse i możliwości ich realizacji, 
a nawet powodują utratę statusu społecznego. Problemy 
w funkcjonowaniu społecznym chorych psychicznie 
nie zależą jedynie od czynników środowiskowych, 
tj. dyskryminacji, stygmatyzacji, ale i od ograniczeń 
ekonomicznych, a także od stopnia występowania 
objawów chorobowych.[6] Ponieważ upośledzenie 
funkcjonowania społecznego chorych psychicznie jest 
dostrzegane przez osoby zajmujące się nimi na co dzień, 
dąży się do podejmowania wobec nich oddziaływań 
terapeutycznych, mających na celu nauczenie 
i odtworzenie utraconych umiejętności społecznych, 
tak aby mogli oni samodzielnie funkcjonować. Do 
najważniejszych z nich można zaliczyć: treningi 
umiejętności społecznych, psychoedukację, terapię 
zajęciową, arteterapię, psychoterapię czy wdrażanie 
programów wspierania zatrudnienia. nieoceniony 
jest też spójny system wsparcia społecznego wobec 
tej grupy chorych. Działania podejmowane na rzecz 

osób chorych psychicznie, tj. wspieranie, budowanie 
współpracy pomiędzy organizacjami, tworzenie 
grup samopomocowych pacjentów i  ich rodzin, 
środowiskowych domów samopomocy, klubów 
pacjenta mają za zadanie zmienić poglądy oraz 
stosunek pacjentów, ich rodzin, lekarzy i całego 
społeczeństwa do problemów wynikających 
z chorób psychicznych, a także pełnić rolę ochronną 
i  wspomagającą. chorzy psychicznie, podobnie 
jak zdrowi, mają swoje potrzeby, cele, wartości 
i  marzenia, chcą pracować, uczyć się i  zakładać 
rodziny. Potrzebują jednak zrozumienia, akceptacji 
i pomocy. To społeczeństwo powinno dopilnować, 
aby wracając ze szpitali do swego środowiska, zastali 
,,otwarte drzwi” najbliższego otoczenia, swych 
rodzin, sąsiadów, znajomych czy pracodawców.[7] 
System spójnego wsparcia ma za zadanie wzmocnić 
środowisko osób chorych psychicznie, zapewniając 
im większe poczucie bezpieczeństwa i wzbudzić 
w nich przekonanie, że nie zostaną pozostawieni 
bez pomocy.

Cel pracy

Poznanie poziomu wiedzy badanych na temat 
chorych psychicznie oraz prezentowanych wobec 
nich społecznych postaw i wzbudzanych emocji.

Materiał i metoda 

Badaniem ankietowym objęto 200 dorosłych 
respondentów, z tego 130 (65%) kobiet i 70 (35%) 
mężczyzn w  różnych przedziałach wiekowych. 
W przedziale od 18-25 – 27 (13,50%) osób, 25-35 – 
52 (26%) osoby, 35-45 – 42 (21%) osoby, 45-55 – 47 
(23,50%) osób, 55-65 – 23 (11,50%) osoby i powyżej 
65 lat – 9 (4,50%) osób. Badani reprezentowali różny 
poziom wykształcenia: podstawowe – 13 (6,50%) osób, 
zawodowe – 24 (12%) osoby, średnie – 89 (44,50%) 
osób, wyższe – 69 (34,50%) osób i wykształcenie 
medyczne – 5 (2,50%) osób. 48 ankietowanych (24%) 
było mieszkańcami wsi a 152 (76%) mieszkało w miastach 
powiatu gliwickiego i strzeleckiego. W badanej grupie 
49 (24%) osób mieszkało w Toszku, na terenie którego 
od 1890 r. znajduje się kilkunastooddziałowy Szpital 
Psychiatryczny.

Wyniki

na podstawie analizy danych można stwierdzić, 
że 5% ankietowanych oszacowało swoją wiedzę na 
temat chorych psychiczne na wysokim poziomie, 39% 
- na poziomie umiarkowanym, 38,5% - znikomym, 
a 7,5% nie posiada wiedzy na ten temat. Wyobrażenia 
na temat chorych psychicznie nie odbiegają od 
powszechnie ujawnianych wyobrażeń o chorobie. 
zdecydowana większość ankietowanych uznała 
chorobę psychiczną za chorobę przewlekłą, którą 
należy leczyć, a tylko 28 respondentów nie udzieliło 
odpowiedzi na to pytanie. Pozostała część odpowiedzi 
na pytanie: czym jest choroba psychiczna? była 
bardzo zróżnicowana. 
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zdecydowanie określano ją jako coś, co niszczy, 
upośledza i utrudnia życie. Podsumowując należy 
podkreślić bogactwo określeń w wypowiedziach 
kobiet w porównaniu do odpowiedzi mężczyzn.

W kolejnym pytaniu postawiono ankietowanych 
w  hipotetycznej sytuacji zadając im pytanie: 
jak postąpiliby, gdyby w  ich okolicy planowano 
budowę instytucji dla osób chorych psychicznie. 
60% respondentów nie miałoby nic przeciwko takiej 
inwestycji. Określili, że byłoby im to obojętne, 33,5% 
byłoby za i tylko 6,5% wyraziło swój sprzeciw. Uzyskane 
odpowiedzi wskazują na pozytywny stosunek ludzi 
zdrowych do chorych psychicznie. Postawy te budzą 
zatem optymizm w kwestii prognozy i leczenia chorób 

psychicznych. W dalszej kolejności należy stwierdzić, 
iż duża grupa respondentów w pytaniu dotyczącym 
sposobów postępowania z  chorymi psychicznie, 
opowiedziała się za sugestią, że ludzi tych należy 
przygotować do życia, opiekować się nimi oraz 
leczyć. Wynik ten wskazuje na społeczną gotowość 
do podejmowania działań na rzecz osób chorych 
psychicznie oraz, że społeczeństwo widzi dla nich 
miejsce wśród ludzi zdrowych. Potrzebę tę dostrzegają 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Krzepiący jest także 
fakt, iż tylko 1% badanych wyrażając opinię wygłosiło 
postulat, iż osoby chore psychicznie powinny być 
izolowane od ludzi zdrowych (zob. wykres 1). 

Pomimo że 46,50% ankietowanych uważa, iż 
chorego psychicznie należy przygotować do życia, 
to zdecydowana większość opowiedziała się jednak 
za brakiem zgody na zakładanie przez nich rodzin. aż 

49,5% z nich było temu przeciwnych, a tylko 15,5% 
wyraziło akceptację dla możliwości zakładania rodzin 
przez osoby chore psychicznie (zob. wykres 2). 

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie dotyczące postępowania z chorymi psychicznie
jak Twoim zdaniem powinno się postępować z chorymi psychicznie?

Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zakładania rodzin przez osoby chore psychicznie
czy Twoim zdaniem osoby chore psychicznie powinny zakładać rodziny?

Rysującą się tutaj niekonsekwencję można wytłu-
maczyć prawdopodobnie tym, iż większość responden-
tów posiada swoistą barierę ,,akceptowalności”. W tym 
przypadku jest nią właśnie zgoda na zakładanie rodzin 
przez osoby chore psychicznie. Wydaje się, że prezen-

towana tu postawa nie odbiega od powszechnego 
stosunku Polaków do innych bieżących problemów 
społecznych, np. tak ostatnio szeroko dyskutowanego 
problemu akceptowalności homoseksualnych związ-
ków partnerskich, które wprawdzie akceptuje znaczna 
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część społeczeństwa, jednocześnie zdecydowanie 
odżegnując się od przyznania im prawa do zawiera-
nia związków małżeńskich. Ponieważ respondenci 
w niniejszym badaniu nie musieli uzasadniać swoich 
wypowiedzi, dlaczego są przeciwni zakładaniu rodzin 
przez osoby chore psychicznie, nie wiemy co leżało 
u podstaw wskazanych przez nich wyborów. może była 
to obawa o trwałość tych związków, o samodzielność 
ekonomiczną zakładanych rodzin, ale mógł równie 
dobrze zdecydować tu czynnik genetyczny, który 
w zdecydowanej przewadze wskazywali respondenci 
jako główną przyczynę chorób psychicznych. 

Ryzyko przekazania choroby psychicznej 
potomstwu mogła zaważyć na wyrażanych opiniach. 
analizując odpowiedzi na to pytanie warto wskazać 
także na różnice, jakie pojawiły się w odpowiedziach 
osób akceptujących zakładanie rodzin przez chorych 
psychicznie. O ile bowiem w przedziale wiekowym 18-
35 lat odsetek osób opowiadających się za możliwością 
zakładania rodzin przez osoby chore psychicznie 
wyniósł 39,53%, o tyle wśród ludzi starszych powyżej 
55 roku życia systematycznie spadał do poziomu 
15,46% (zob. wykres 3).

Wnioski 

Deklarowany poziom wiedzy na temat chorób 
psychicznych wśród ankietowanych nie jest tak niskich 
jak zakładano, ale też nie należy do satysfakcjonujących. 
chociaż wyobrażenia na temat chorób psychicznych 
wśród respondentów są mocno zróżnicowane, to jednak 
zdecydowana większość traktuje chorobę psychiczną, 
jak każdą inną chorobę przewlekłą, którą należy leczyć. 
Badani trafnie określali przyczyny wystąpienia chorób 
psychicznych. Do najczęściej wymienianych przez 
nich czynników warunkujących powstanie schorzeń 
psychicznych należały: uwarunkowania genetyczne, 
stres, traumatyczne wydarzenia życiowe, problemy 
zawodowe, rodzinne oraz zaburzenia organiczne. 
mimo licznych deklaracji otwarcia się ankietowanych 
na problemy osób dotkniętych chorobą psychiczną, 
nadal pozostawiają oni sobie pewien margines, gdzie 
wykazują dużo niższą tolerancję, manifestując swój 
sprzeciw wobec pełnego uczestnictwa chorych 
psychicznie w  życiu społecznym. zdecydowany 
brak akceptacji dla możliwości zakładania rodzin 
przez te osoby ewoluuje jednak wraz z wiekiem 
ankietowanych i  może skłaniać do refleksji nad 
postępującym procesem pokoleniowych zmian wobec 
osób chorych psychicznie. Dotyczyć to może zwłaszcza 
akceptacji dla ich udziału we wszelakich aspektach 
życia społecznego, w tym małżeńsko–rodzinnego.
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Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zakładania rodzin przez osoby chore psychicznie
czy Twoim zdaniem osoby chore psychicznie powinny zakładać rodziny ?


