
Wstęp

Obraz choroby psychicznej w świadomości spo-
łecznej był historycznie i jest współcześnie kształto-
wany przez równie zróżnicowane, jak same społe-

czeństwa, systemy światopoglądowe, które próbują 
interpretować i wyjaśniać rzeczywistość fizyczną, 
społeczną i duchową w formie wierzeń, wiedzy po-
tocznej i naukowej, przekonań i wyobrażeń. Obraz 
ten jest upowszechniany przez wszystkie instytucje 

 Streszczenie  Cel pracy. Analiza społecznego odbioru osób chorych psychicznie, określenie postaw, motywacji oraz 
emocji wzbudzanych przez osoby chore. 
Materiał i metoda. Ankietę przeprowadzono wśród 21 osób (z czego 16 to młodzież ucząca się) w wieku od 20–30 
lat. Pozostałe 5 osób to osoby czynne zawodowo, powyżej 40. roku życia. wszyscy respondenci byli mieszkańcami 
miasta.
Wyniki. 66,7% respondentów nie zna osobiście osoby chorej psychicznie. Najczęstsze uczucie wzbudzane przez 
chorych psychicznie to lęk (u 52%). większość badanych (57,2%) nie uważa, aby osoby chore psychicznie należa-
ło izolować, ale 66,7% nie chciałoby pracować razem z chorym psychicznie. wszyscy badani uważają, że odbiór 
społeczny psychicznie chorych jest negatywny oraz że niezbędne są kampanie społeczne na temat chorób psychicz-
nych.
Wnioski. Analiza zebranego materiału ankietowego dowodzi rozdźwięku między składowymi postaw ujawnianych 
wobec osób chorych psychicznie. Osoby uczestniczące w badaniu w zdecydowanej większości akceptowały udział 
i aktywną obecność chorych w przestrzeni publicznej oraz ich funkcjonowanie w rolach społeczno-zawodowych. 
Jednocześnie, w stosunku do własnej przestrzeni osobistej – nie wyrażały zgody na kooperację z osobami chorymi 
na wspólnym stanowisku pracy, nie czując w nich oparcia i odmawiając zaufania.
Słowa kluczowe: chory psychicznie, odbiór społeczny, postawy.

 Summary  Objectives. Analysis of social attitude towards mentally ill patients, determining different kinds of atti-
tude, motivation and emotion evoked by the ill. 
Material and method. The survey was carried out on a group of 21 people (including 16 students) aged 20–30. The 
rest of the target group were working people aged above 40. All respondents were inhabitants of a city. 
Results. 66.7% respondents do not know a mentally-ill person personally. The most frequent feeling toward the men-
tally ill is fear (52%). The majority of respondents (57.2%) do not think that mentally ill people should be isolated but 
66.7% would not like to work with the mentally ill. All respondents agree that social attitude towards the mentally ill 
is negative and that it is necessary to run social campaigns about mental illnesses. 
Conclusions. The analysis of the survey results shows a gap between constituents of attitudes towards the mentally ill. 
The majority of respondents approved of mentally ill people’s active involvement and presence in the public domain 
and participation in social and professional roles. Nevertheless, they did not agree to cooperate with the mentally ill 
at work because of lack of support and trust. 
Key words: mentally ill, social attitude, approach.

Family Medicine & Primary Care Review 2011, 13, 2: 147–150 © Copyright by Wydawnictwo Continuo

PRaCe ORyginalne • ORiginal PaPeRS

Pl
 iS

Sn
 1

73
4-

34
02

Chorzy psychicznie w odbiorze społecznym   
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społeczne, takie jak rodzina, szkoła, nie mówiąc 
już o zakładach sprawujących opiekę zdrowotną 
i społeczną nad osobami chorymi psychicznie [1].

w przeszłości, w zależności od uwarunkowań 
kulturowych, ciężkie choroby psychiczne, niemają-
ce oczywistej przyczyny, traktowano jak opętanie, 
czary, wpływ księżyca lub innych niesprawdzal-
nych zjawisk. Dopiero na przełomie XIX i XX wie-
ku z chorych zdjęto brzemię grzechu, winy i kary, 
złagodzono zarzuty, jakie chorym stawiało otocze-
nie, przestano winić chorego za jego chorobę. Za-
łożenia te przyczyniły się do pogłębienia wiedzy 
o chorobach umysłowych, co w XX wieku znacząco 
wpłynęło na rozwój psychiatrii [2].

Bardzo niepokojące i szkodliwe jest postępowa-
nie utrudniające pacjentom powrót do ról społecz-
nych, jakie pełnili w pracy, rodzinie i środowisku. 
Społeczeństwo broni się przed zatrudnianiem osób 
o przeszłości psychiatrycznej, okazuje nieufność 
i podejrzliwość. uprzedzenie oparte jest na bardzo 
kruchych podstawach racjonalnych, na skąpych 
w informacje schematach poznawczych. Negatyw-
na siła tych uprzedzeń tkwi w emocjach [3]. 

wyrażanie postaw służy ekspresji tożsamości, 
jest pochodną przyjętych norm społecznych na-
bywanych drogą socjalizacji, ukierunkowuje rów-
nież zaspokojenie potrzeby akceptacji, afiliacji, 
pozwala nadawać sens rzeczywistości przez kla-

syfikowanie informacji, częstokroć nawet kosztem 
tendencyjności spostrzegania. Zawiera element 
poznawczo-światopoglądowy, emocjonalny i be-
hawioralny. 

Cel pracy

Celem badań było określenie reakcji responden-
tów na pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną, 
czyli postaw, motywacji oraz emocji wzbudzanych 
u nich przez osoby chore. 

Materiał i metoda

w badaniu wzięło udział 21 osób, z czego 16 
respondentów to młodzież ucząca się w przedzia-
le wiekowym 20–30 lat. Pozostałe 5 osób to osoby 
pracujące, w wieku powyżej 40. roku życia. Na-
rzędzie stanowiła autorska ankieta składająca się 
z 15 pytań.

Wyniki

rozkład odpowiedzi na pytania ankiety przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1. analiza udzielonych odpowiedzi 

Pytanie Tak nie % Tak % nie

  1. Czy znasz osoby lub osobę chorą psychicznie? 7 14 33,3% 66,7%

  2. Czy miałeś/-aś osobisty kontakt z osobą chorą psychicznie? 5 16 23,8% 76,2%

  3. Jakie uczucia budzą w Tobie chorzy psychicznie? lęk
11/52%

litość
6/28,6%

obojętni
4/19,4%

  4. Czy uważasz, że osoby chore psychicznie powinno się  
izolować? 9 12 42,8% 57,2%

  5. Czy psychicznie chorych uważasz za gorszych? 5 16 23,8% 76,2%

  6. Czy osoby chore psychicznie według Ciebie powinny 
uczyć się, pracować w tych samych placówkach co ludzie 
zdrowi?

13 8 61,9% 38,1%

  7. Czy chciałbyś/-abyś pracować z chorym psychicznie  
na jednym stanowisku pracy? 7 14 33,3% 66,7%

  8. Czy chorobę psychiczną można wyleczyć? 16 5 76,2% 23,8%

  9. Czy uważasz, że każdy chory psychicznie jest agresywny? 1 20 4,8% 95,2%

10. Czy zdarzyło Ci się śmiać z opowieści i żartów o ludziach 
chorych psychicznie? 6 15 28,6% 71,4%

11. Czy Twoim zdaniem społeczeństwo pozytywnie postrzega 
chorych psychicznie? 0 21 0% 100%

12. Czy potrzebne są kampanie uświadamiające? 21 0 100% 0%

13. Czy w Pani/Pana rodzinie występują choroby psychiczne? 2 19 9,5% 90,5%

14. Czy uważasz, że na osobie chorej psychicznie można  
polegać? 3 18 14,3% 85,7%

15. Czy Pani/Pan choruje psychicznie? 0 21 0% 100%
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Dyskusja

ujemny koloryt emocjonalny związany z per-
cepcją osób chorych psychicznie jest etiologicznie 
różnorodny. Biorąc pod uwagę informacje z prze-
prowadzonego badania ankietowego, wnioskować 
można, iż głównym czynnikiem modulującym ten 
stan jest brak adekwatnej wiedzy dotyczącej przed-
miotowej tematyki. większość badanych wskazy-
wała brak doświadczeń w kontaktach z osobami 
chorymi oraz deklarowała brak obciążeń rodzin-
nych w wywiadzie chorobowym, przy czym deficyt 
ów skutkował potrzebą skompensowania eduka-
cji przez chociażby zaistnienie na rynku kampanii 
uświadamiających, realizowanych w różnych me-
diach o dużej dostępności społecznej.

Pomimo obowiązujących wciąż od historycz-
nych czasów podwójnych standardów w postrzega-
niu choroby psychicznej, część stereotypów doty-
czących osób nią dotkniętych dezaktualizuje się, co 
odzwierciedlają odpowiedzi na pytania dotyczące 
hipotez o agresywności chorych i w zakresie mniej-
szym – konieczności ich izolacji. 

Przedstawione niespójności są typowym przy-
kładem przeniesienia na obszar współżycia spo-
łecznego jednostkowych mechanizmów obron-
nych. Nikt z ankietowanych nie wyraził opinii 
potwierdzającej pozytywny odbiór chorych psy-
chicznie przez społeczeństwo, równocześnie wy-
cinek tej społeczności w postaci próbki badanych 
prezentował stanowisko wysokiego poziomu ak-
ceptacji dla zaburzonych psychicznie i odrzucenia 
nadmiernie uproszczonych sposobów postrzega-
nia, zawartych w powszechnie powielanych stereo-
typach. wyjaśnienie może stanowić fakt, że w rze-
czywistości postawa poznawcza nie przekłada się 
na dojrzałość emocjonalną do realizowania wyzna-
wanych wartości, tym samym mimo następujących 
ewolucyjnych zmian kulturowo-społecznych i czę-
sto instrumentalnie traktowanej moralności, w od-
biorze chorych psychicznie nie rewolucjonizuje 
postrzegania psychiatrii, wpisując się w dziejową 
sinusoidę kadrującą pacjenta od figury świętego, 
namaszczonego przez obraz szaleńca, aż do wize-
runku dewianta.

Brak akceptacji osób chorych psychicznie wy-
nika, na podstawie przeprowadzonej ankiety, z wie-
lu mylnych i krzywdzących stereotypów, np.:
– choroba psychiczna jest zawsze chorobą, która 

przebiega niekorzystnie, zwłaszcza dla rodziny 
i otoczenia chorego,

– na osobach chorych psychicznie nie można 
polegać,

– chorzy psychicznie na ogół mówią „od rze-
czy”,

– osoby chore psychicznie są kompletnie nie-
zdolne do podejmowania racjonalnych decyzji 
dotyczących własnego życia (np. miejsca za-
mieszkania),

– psychicznie chorzy są zawsze nieprzewidywalni,
– osoby chore psychicznie nie potrafią efektywnie 

pracować,
– choroba psychiczna stale pogarsza stan zdrowia 

osoby chorej, 
– psychicznie chorzy najczęściej wzbudzają lęk 

i litość,
– duża liczba ankietowanych chętnie izolowałaby 

osoby chore psychicznie.

Wnioski

Analiza zebranego materiału ankietowego do-
wodzi rozdźwięku między składowymi postaw 
ujawnianych wobec osób chorych psychicznie. 
Osoby uczestniczące w badaniu w zdecydowanej 
większości akceptowały udział i aktywną obecność 
chorych w przestrzeni publicznej oraz ich funkcjo-
nowanie w rolach społeczno-zawodowych. Jedno-
cześnie, w stosunku do własnej przestrzeni osobi-
stej – nie wyrażały zgody na kooperację z osobami 
chorymi na wspólnym stanowisku pracy, nie czu-
jąc w nich oparcia i odmawiając zaufania. Silnie 
negatywnie nacechowany komponent afektywny 
postawy, oscylujący głównie wokół uczuć związa-
nych z lękiem wobec chorych psychicznie, moż-
na więc rozpatrywać w kontekście czynników blo-
kujących realizowanie prezentowanych poglądów, 
a w określonych niesprzyjających warunkach mo-
gących prowadzić do przeciwnych zachowań dys-
kryminacyjnych. 

Akcje uświadamiające mogą stanowić pierwszy 
krok do przełomu w postawach i uprzedzeniach 
wobec osób chorych psychicznie. Bezpośrednim 
ich celem musi być przeciwstawienie się stygma-
tyzacji i dyskryminacji osób chorych psychicznie 
przez edukację wielu grup społecznych – uczniów, 
pracowników, pacjentów i ich rodzin, a także bliską 
współpracę z mediami nad nowym, bliższym praw-
dzie obrazem osoby chorej psychicznie w społe-
czeństwie. 

każdy z członków społeczeństwa powinien 
świadomie dążyć do podejmowania takich dzia-
łań, które skutkować będą sprzyjaniu środowiska 
zdrowiu psychicznemu. Społeczności mogą wy-
wierać wpływ na elity rządzące, aby starały się ni-
welować zagrożenia zdrowia psychicznego, takie 
jak: rozwody, przemoc, ubóstwo, kryzys wartości, 
różnego rodzaju dysfunkcje rodziny. Nieznajomość 
psychopatologii nie stanowi w tym przypadku dla 
nas usprawiedliwienia [4]. Trzeba być przynajmniej 
otwartym i gotowym do przyswajania prawdziwych 
informacji o chorobach psychicznych i o samych 
chorych. Tego właśnie należy oczekiwać od współ-
czesnych społeczeństw.
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