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Ως τυπικό ορισµό του στίγµατος θα αναφέρω το εξής: "το άτοµο χάνει
την κοινωνική του υπόσταση, θεωρείται ως η ντροπή για την κοινωνία
και υφίσταται διακρίσεις εξαιτίας της ψυχικής του ασθένειας." Το
στίγµα είναι µια ανεπιθύµητη, δυσφηµιστική ιδιότητα που στερεί από
κάποιον το δικαίωµα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής και εποµένως
και της ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα τον
αναγκάζει να προσπαθεί να κρύψει την αιτία που προκαλεί αυτήν την
αντιµετώπιση από τους άλλους.
Τη διαιώνιση του στίγµατος εξαιτίας της ψυχικής νόσου - εκτός από την
έλλειψη γνώσεων ( την άγνοια) που διαδραµατίζει µερικό ρόλο και αυτό
το τονίζω- έρχεται να εξηγήσει και η φυσική ροπή του ανθρώπου στο να
διατυπώνει προκατειληµµένες και στερεότυπες εκτιµήσεις. Συχνά ο
άνθρωπος οδηγείται σε αυθαίρετες εκτιµήσεις της πραγµατικότητας,
ιδιαίτερα υπό το καθεστώς έντονου άγχους και φόβου απέναντι στον
Άλλο, στον διαφορετικό, στον ξένο, στον περίεργο. Ίσως θα λέγαµε
απέναντι σε εκείνον που δεν µπορούµε να ανεχτούµε, να ακούσουµε και
τελικά να καταλάβουµε. Προϊόν της παραπάνω διαδικασίας είναι οι
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.
Στερεότυπα, προκαταλήψεις και οι επακόλουθες διακρίσεις είναι τρεις
έννοιες που συνδέονται στενά µε την έννοια του στίγµατος.
Στερεότυπα είναι αρνητικές κρίσεις που προκαθορίζουν τη συµπεριφορά
µας, σύµφωνα µε τις οποίες διάφορα χαρακτηριστικά αποδίδονται
αυθαίρετα σε οµάδες ατόµων (π.χ. η αρνητική πεποίθηση ότι τα άτοµα µε
σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα). Κάνοντας µία παρένθεση εδώ, θα
αναφερθώ στο ρόλο των ΜΜΕ τα οποία διαιωνίζουν µε τη στάση τους
το στίγµα, καθόσον µεταφέρουν στο κοινό τους µεµονωµένες
περιπτώσεις και ιστορίες που βασίζονται σε στερεότυπα. Όλοι µας λίγο
έως πολύ και µάλιστα οι κάποιας ηλικίας έχουµε τέτοιες
προσλαµβάνουσες. Με µια πιο θετική µατιά, τα ΜΜΕ αποτελούν έναν
φιλόξενο τόπο για να ξεκινήσει η έρευνα σχετικά µε τις αρνητικές
αναπαραστάσεις που διαθέτουµε καθώς και τις εναντιωµατικές στάσεις
µας απέναντι στην ψυχική πάθηση. Τελικά, τα ΜΜΕ µπορούν να
αποτελέσουν το µέσο κάθε προσπάθειας και καµπάνιας που αποσκοπεί
να προκαλέσει και να ανατρέψει στερεότυπα.

Ως προκατάληψη τώρα, θεωρείται η διαµορφωµένη εκ των προτέρων
γνώµη µέσα από τον επηρεασµό και τη χωρίς µελέτη του θέµατος· είναι
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η κρίση η οποία έχει συναχθεί αυθαίρετα και χωρίς επαρκείς αποδείξεις
(π.χ. αποδέχοµαι την πεποίθηση ότι τα άτοµα µε σχιζοφρένεια είναι
επικίνδυνα και εποµένως τα φοβάµαι).
∆ιάκριση είναι η συµπεριφορά που ακολουθεί την προκατάληψη και
είναι έκφραση αρνητικών απόψεων (π.χ. πιστεύω ότι τα άτοµα µε
σχιζοφρένεια είναι επικίνδυνα, τα φοβάµαι και αποφεύγω να δουλέψω
µαζί τους ή αποφεύγω την συναναστροφή µαζί τους). Οι διακρίσεις
έχουν αρνητικές συνέπειες στην πορεία της ψυχικής νόσου και
µεγαλώνουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά στην
προσπάθειά τους να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Σύµφωνα µε κάποιους συγγραφείς θα µπορούσε να εισαχθεί ο όρος
"ψυχοφοβικός" που θα περιγράφει τα άτοµα που εξακολουθούν να έχουν
προκαταλήψεις και αρνητικές συµπεριφορές αναφορικά µε την ψυχική
διαταραχή και παρά τα αντίθετα ερευνητικά δεδοµένα. Αρκετές σχετικές
έρευνες δείχνουν ότι οι προκαταλήψεις των "στιγµατιστών" προσδίδουν
τα εξής χαρακτηριστικά σε έναν ψυχικά πάσχοντα χρήστη των
υπηρεσιών υγείας: ο συγκεκριµένος είναι άνδρας, µε ατηµέλητη
εµφάνιση, συνήθως οξύθυµη συµπεριφορά και πιθανά χαµηλό
κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο.

Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν εστιάσει στις στάσεις που
επικρατούν απέναντι στην ψυχική νόσο τα τελευταία 20 χρόνια, και
µάλιστα στις αναπτυγµένες κοινωνίες. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο
στιγµατισµός είναι σχεδόν οικουµενική στάση.
Πιο συγκεκριµένα και για του λόγου το αληθές, στέκοµαι σε µελέτη
δηµοσιευµένη το 2000 που πραγµατοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία
στο γενικό πληθυσµό· αφορούσε 7 τύπους συνήθους ψυχικής νόσου,
δηλαδή σοβαρή κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, σχιζοφρένεια, άνοια,
διαταραχές πρόσληψης τροφής, αλκοολισµό και εξάρτηση από
ψυχοτρόπες ουσίες.
Βρέθηκε λοιπόν πως ασθενείς µε σχιζοφρένεια, αλκοολισµό και
εξάρτηση από ψυχοτρόπα αποσπούν τις πιο αρνητικές απόψεις. Σχεδόν
70% των ερωτηθέντων (σε ένα σύνολο 1737 ενηλίκων ατόµων που
συµµετείχαν τελικά στη µελέτη) χαρακτηρίζουν αυτούς τους ασθενείς µε
στερεότυπο τρόπο ως επικίνδυνους προς τους άλλους (ίσως η πιο
αρνητική στάση) και 80% ως απρόβλεπτους. Τόσο οι αλκοολικοί όσο
και οι εξαρτηµένοι συχνά χαρακτηρίζονταν ως αδύναµοι χαρακτήρες και
υπεύθυνοι για τη νόσο τους, ενώ µόνο 7% χαρακτήρισε τους
σχιζοφρενείς ως τέτοια άτοµα.
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Σχεδόν 62% όσων απάντησαν στα ερωτήµατα της µελέτης ανέφεραν
τους σοβαρά καταθλιπτικούς ως άτοµα που «δύσκολα µιλάνε», ενώ
µόνον 19% πιστεύουν πως η σοβαρή κατάθλιψη αντιµετωπίζεται
θεραπευτικά µε επιτυχία.
Είναι αξιοσηµείωτο πως οι απόψεις περί στιγµατισµού που
καταγράφηκαν δεν βασίζονταν σε µια γενική έλλειψη γνώσης σχετικά µε
την ψυχική νόσο, αφού ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, µε
εξαίρεση την περίπτωση της άνοιας, ανέφεραν πως οι ασθενείς θα
µπορούσαν να βελτιωθούν εάν λαµβάνουν κανονικά τη φαρµακευτική
τους αγωγή. Εποµένως το στίγµα δεν συνδέεται πάντοτε µε τη γνώση ή
καλύτερα την άγνοια, επιβεβαίωσε δε και παλαιότερες µελέτες αλλά και
διαπιστώσεις επί αυτού από τη δεκαετία του ογδόντα ακόµη. Ίσως λοιπόν
η όποια προσπάθεια ενηµέρωσης κατά του στίγµατος να πρέπει να κάνει
περισσότερα από το να αυξήσει γενικά τη γνώση για αυτό.
Χαρακτηριστικά όσοι ανέφεραν ότι γνωρίζουν κάποιον ψυχικά
πάσχοντα, δεν διέφεραν από άλλους στο να πιστεύουν στην
επικινδυνότητα των ατόµων µε σχιζοφρένεια, αλκοολισµό και εξάρτηση
από ψυχοτρόπες ουσίες. Κάποιοι µάλιστα ισχυρίσθηκαν πως το
αποτέλεσµα της επαφής µε ένα ψυχικά πάσχον υποκείµενο εξαρτάται
από τη φύση της επαφής και τη φύση της νόσου. Οφείλει εδώ να γίνει
και πάλι µνεία στα ΜΜΕ και στο πως η βίαιη συµπεριφορά και οι
απόψεις περί αυτής επηρεάζονται πιο πολύ από πρόσφατα δραµατικά
γεγονότα βίας που διατρέχουν τα δελτία ειδήσεων, σε σχέση µε την
ποιότητα της όποιας προσωπικής επαφής µε τον ψυχασθενή.
Πάντως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός πως η εξοικείωση
µε τον ψυχικώς πάσχοντα συνεπάγεται σε τελική ανάλυση και τον
µικρότερο φόβο ή δισταγµό απέναντι στην όποια επικινδυνότητα της
συµπεριφοράς του αλλά και σε πιο θετικές στάσεις και απόψεις προς
αυτόν. [Επιπρόσθετα, πιο θετικές στάσεις και γνώµες για τους
ψυχασθενείς συναντάµε ανάµεσα στους νεώτερους ανθρώπους και σε
άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο.]
Ερχόµενοι τώρα στα δικά µας, και σε σχετική πανελλήνια έρευνα που
διεξήχθη στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, φάνηκε πως οι υγιείς
Έλληνες φοβούνται πιο πολύ την επαφή µε τον ψυχασθενή παρά την
επικοινωνία µε κάποια άλλη "στιγµατισµένη" κοινωνική οµάδα (π.χ.
µετανάστες, αλλοδαπούς, άτοµα µε AIDS κ.α.). Όµως, σε ένα δείγµα
γενικού πληθυσµού στα 2006, βρέθηκε πως οι νέοι Έλληνες που ζουν σε
αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν τους ψυχικά πάσχοντες πιο θετικά,
είναι λιγότερο απόλυτοι στη συµπεριφορά τους και πιο εξοικειωµένοι
µε την ψυχική νόσο αλλά ως ένα βαθµό παραµένουν επιφυλακτικοί.
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Σε αυτό το σηµείο, θα σας παραθέσω πέντε σύντοµα ιστορικά από την
εµπειρία µας στα εξωτερικά ιατρεία αλλά και στους θαλάµους του
νοσοκοµείου. Σας καλώ να σκεφτούµε και να προβληµατιστούµε επί
αυτών. Ο καθένας µας πιστεύω πως γνωρίζει βαθειά µέσα του τι
ακριβώς συµβαίνει και ποια πρέπει να είναι η στάση του σε κάθε
περίπτωση.
1η περίπτωση
Ο κος Χ. είναι 24 ετών και ζει µε τους γονείς του. Αφότου αποφοίτησε
από το σχολείο εργαζόταν µέχρι τώρα περιστασιακά σε διάφορες
ασχολίες. Αυτή την περίοδο είναι άνεργος. Τους τελευταίους 6 µήνες έχει
σταµατήσει να βλέπει τους φίλους του ενώ περνά τον περισσότερο χρόνο
του στο δωµάτιό του. Αµελεί να κάνει τις καθηµερινές δουλειές στο
σπίτι, ενώ όταν αυτό επισηµαίνεται από τους γονείς του, πολύ εύκολα
χάνει το κέφι του. Ακόµα και όταν βρίσκεται µόνος του στο δωµάτιό του,
οι γονείς του αναφέρουν πως συχνά τον ακούνε να συνοµιλεί ως εάν να
βρίσκεται και κάποιος άλλος εκεί µαζί του. Παρακολουθείται συχνά σε
κάποια άλλη ψυχιατρική κλινική της πρωτεύουσας και λαµβάνει
αντιψυχωτική αγωγή σε καθηµερινή βάση. Σε ηµέρα γενικής εφηµερίας
προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούµενος για πίεση και βάρος
στο στήθος του. Αµέσως µετά από την αναγγελία του προβλήµατός του
καλείται ο ψυχίατρος να δει τι ακριβώς συµβαίνει. Ο ψυχίατρος στη
συνέχεια αφού λάβει το ιστορικό του, τον παραπέµπει αρµοδίως στον
καρδιολόγο.

2η περίπτωση
Ο κος Ψ. είναι επίσης 24 ετών και ζει και αυτός µε τους γονείς του. Τα
τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και η
κατάστασή του δεν έχει µπορέσει να ελεγχθεί για το µεγαλύτερο χρονικό
αυτό διάστηµα. Μετά την εµφάνιση της νόσου του, εργάζεται
περιστασιακά όπου βρει. Αυτή τη στιγµή είναι άνεργος. Σιγά σιγά έχασε
την αυτοπεποίθησή του, ενώ παραµένει για πολύ χρόνο στο δωµάτιό του
και δεν συµµετέχει και πολύ σε δραστηριότητες µέσα στο σπίτι. Οι γονείς
του αναφέρουν πως η διάθεσή του σταδιακά γίνεται χειρότερη τους
τελευταίους 3 µήνες. Παρόλα αυτά επιµένει να συναναστρέφεται µε
λίγους φίλους αλλά δεν επιθυµεί να βγαίνει έξω όσο προηγούµενα.
Παρακολουθείται τακτικά ως εξωτερικός ασθενής για τον διαβήτη και
λαµβάνει θεραπεία µε ινσουλίνη για αυτό. Προσέρχεται στα Επείγοντα
σε ηµέρα γενικής εφηµερίας παραπονούµενος για πίεση και βάρος στο
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στήθος του. Μετά από παράκληση της µητέρας του η οποία τυχαία
ανακάλυψε ότι υπάρχει ανάλογο τµήµα στο νοσοκοµείο, επισκέπτεται
και το Ψυχιατρικό ιατρείο, όπου διαπιστώνεται καταθλιπτική διαταραχή
προσαρµογής. Παραπέµπεται σε Ψυχολόγο του Τµήµατος, όπου µε την
εποπτεία Ψυχιάτρου θα δουλέψει πάνω στην αποδοχή του προβλήµατος
του διαβήτη που οφείλει να γίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση.
3η περίπτωση
Ο κος Ω είναι 64 ετών και ζει µόνος του. Περιστασιακά ο αδελφός του
τηλεφωνεί να µάθει πως είναι στην υγεία του και εάν παίρνει τα φάρµακά
του. Πάσχει από σχιζοφρένεια τα τελευταία 40 χρόνια και φέρει αρκετές
εκούσιες νοσηλείες στο ∆ηµόσιο Ψυχιατρείο. Λαµβάνει αντιψυχωτική
αγωγή ενώ έχει πληµµελή ψυχιατρική παρακολούθηση στο ΙΚΑ της
περιοχής του. Βρέθηκε πεσµένος στο πάτωµα αφότου τον αναζητούσε ο
αδελφός του για 2 ηµέρες στο τηλέφωνο. Παραπονιέται για αδυναµία να
περπατήσει, για καταβολή δυνάµεων το τελευταίο διάστηµα, για
δυσκολία να σιτιστεί κανονικά και να περιποιηθεί τον εαυτό του. Στην
παρούσα φάση κλινικά ελέγχονται µόνο ακουστικές ψευδαισθήσεις γ´
προσώπου και µάλλον υβριστικές προς το πρόσωπό του καθώς και
παραληρητικές ιδέες επίδρασης από κάποια ανώτερη δύναµη πάνω του.
Είναι διαυγής και προσανατολισµένος. Νοσηλεύεται κανονικά στην
Παθολογική κλινική στον 6ο όροφο και το αίτηµα του νοσηλευτικού
προσωπικού προς τους ψυχιάτρους είναι να µεταφερθεί σε χαµηλό όροφο
διότι «είναι επικίνδυνος προς τον εαυτό του µιας και είναι τρελός».
4η περίπτωση
Ο κος Ρ. είναι νεαρός Ροµά, 28 ετών. ∆ιαµένει σε καταυλισµό στα βόρεια
της πρωτεύουσας. Εισήχθη σε ηµέρα γενικής εφηµερίας λόγω ασκίτη σε
έδαφος αλκοολισµού. Αναφέρει προηγούµενη χρήση ψυχοτρόπων
ουσιών, την οποία στην παρούσα φάση διατείνεται ότι έχει διακόψει εδώ
και κάποιους µήνες. ∆εν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον δίπλα του
κατά τη νοσηλεία του, ενώ η συµπεριφορά του ακολουθώντας τις τιµές
της αµµωνίας στο αίµα του γίνεται κατά διαστήµατα ανόητη αλλά και
ενοχλητική προς τους συνασθενείς του. Εµφανίζει ,όπως αναµένεται
άλλωστε κατά την κλινική εξέταση, διακύµανση στο επίπεδο συνείδησης.
Αποφασίζεται η άµεση έξοδός του από το νοσοκοµείο ενώ ο ίδιος
αρνείται να υπακούσει σε αυτό. Τότε καλούνται οι ψυχίατροι να
αποφανθούν εάν έχει «σώας τας φρένας» και πως δεν είναι ψυχωτικός,
καθώς και το εάν µπορεί να αποφασίζει για την υγεία του. Εµπλέκεται
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και η ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου στην όλη διαδικασία. Η πιο πρόσφατη
τιµή αµµωνίας στο αίµα του είναι 372 ng/ml.
5η περίπτωση
Πρόκειται για την κα Α., µία 29χρονη Πακιστανή η οποία προσήλθε στη
γενική εφηµερία τις πρώτες πρωινές ώρες αιτιώµενη δύσπνοια και
ταχυκαρδία. Συνοδευόταν από τον σύζυγό της και όπως έγινε γνωστό
βρίσκονταν πολλά χρόνια στη χώρα µας, ενώ το επίπεδο της ελληνικής
γλώσσας και για τους δύο ήταν καλό. Από το ιστορικό της προέκυψε πως
πρόσφατα είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί τους το οποίο και πέθανε.
Έπασχε από επιλόχεια καταθλιπτική ψύχωση, λάµβανε φαρµακευτική
αγωγή κανονικά και είχε ψυχιατρική παρακολούθηση. Από σωµατικές
παθήσεις αναφέρθηκε στένωση µιτροειδούς βαλβίδας. Αµέσως µόλις
προσήλθε λόγω του καρδιολογικού ιστορικού της στο καρδιολογικό
τµήµα των επειγόντων, και αφού η κλινική εξέταση και το ΗΚΓ δεν
έδειξαν κάτι σπουδαίο, παραπέµφθηκε στο ψυχιατρικό τµήµα προφανώς
στα πλαίσια αποκλεισµού ψυχογενούς αιτιολογίας της δύσπνοιας και της
ταχυκαρδίας που παρουσίαζε. Προσήλθε λοιπόν µε δύσπνοια και µάλιστα
µε χρήση των επικουρικών αναπνευστικών µυών κατά την κλινική
εξέταση των ψυχιάτρων. Εστάλη αµέσως στο παθολογικό τµήµα, ως
όφειλε να γίνει, και µετά από λίγο εξέπνευσε εν µέσω θορυβώδους
εικόνας οξέος πνευµονικού οιδήµατος.

Τα σχόλια δικά σας.

"Στιγµατιστικές" στάσεις και συµπεριφορές δεν είναι καθόλου σπάνιες
ανάµεσα σε επαγγελµατίες υγείας, και γενικότερα στο γενικό νοσοκοµείο
που µας αφορά άµεσα και στο οποίο υπηρετούµε.
Βασιζόµενοι στη συγκεκριµένη διαπίστωση, συνάδελφοί µας ψυχίατροι
πραγµατοποίησαν το 2008-2009 και στο Πανεπιστηµιακό Γενικό
Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης σχετική µε το σηµερινό µας θέµα
µελέτη. Αφορούσε σύνολο 600 ατόµων (361 εργαζοµένων στο Γενικό
Νοσοκοµείο και 239 φοιτητών Ιατρικής αντίστοιχα).
Μέχρι στιγµής φαίνεται ό,τι πιο σοβαρό και εµπεριστατωµένο στο θέµα
που συζητούµε.
Σκοπός τους ήταν να καταγράψουν αφενός συµπεριφορές και στάσεις
των επαγγελµατιών υγείας και των φοιτητών προς τους ψυχικώς
πάσχοντες, αφετέρου δε να διερευνήσουν τις πιθανές συνδέσεις ανάµεσα
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στις στάσεις προς τους ψυχασθενείς και σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά
ή στοιχεία προσωπικότητας.
Προχωρώ αµέσως στα ευρήµατα και τις διαπιστώσεις.
- Όσον αφορά την εξοικείωση και τη γνώση για την ψυχική
πάθηση, το 28% των γιατρών και το 31% των νοσηλευτών/τριών
ισχυρίσθηκε πως «δεν είναι µέσα στα καθήκοντά τους η παροχή
υπηρεσιών προς τους ψυχικά πάσχοντες», εύρηµα σηµαντικά
µικρότερο στους φοιτητές . Από τη στιγµή που πολλοί ασθενείς
που χρησιµοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες εµφανίζουν
συνοσηρότητα µεταξύ παθολογικών και ψυχικών διαταραχών, ένα
τέτοιο εύρηµα θα µπορούσε να αντανακλά τις δυσκολίες του
προσωπικού στο αναγνωρίσουν, εκτιµήσουν και διαχειριστούν
ψυχικά προβλήµατα.
-

∆ιαπιστώθηκε επίσης πως η εξοικείωση µε το βίωµα της ψυχικής
νόσου σχετίζεται αφενός µε µικρότερου βαθµού κοινωνικές
διακρίσεις όπως για παράδειγµα την (ορθή) άποψη ότι οι ασθενείς
µε αµιγώς ψυχική νόσο και µόνο δεν πρέπει να νοσηλεύονται στο
ίδιο νοσοκοµείο µε ασθενείς χωρίς ψυχική διαταραχή ή ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευόµενων σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία
δεν είναι επικίνδυνοι) αφετέρου µε µικρότερου βαθµού
κοινωνικούς περιορισµούς (όπως για παράδειγµα, το θέµα πως
νοσηλευόµενοι ψυχασθενείς δεν θα πρέπει να ψηφίζουν)·
ευρήµατα συνεπή µε άλλες µελέτες τόσο στο γενικό πληθυσµό όσο
ιατρικό προσωπικό.
Γιατροί, ψυχιατρικό προσωπικό, αλλά και συµµετέχοντες πάνω από
την ηλικία των 30 ετών(!!) εµφανίστηκαν πιο εξοικειωµένοι µε την
ψυχική νόσο – όχι οι νεώτεροι όµως που φαίνεται να έχουν επαφή µε την
ψυχική νόσο µέσα από την τηλεόραση. Ίσως λοιπόν η µακρότερη και
πλουσιότερη επαγγελµατική και κοινωνική εµπειρία να αποτελεί µία
εξήγηση στο εύρηµα αυτό.
- Η απολυτότητα στη στάση και συµπεριφορά ως χαρακτηριστικό
της προσωπικότητας (π.χ. κυριαρχική ή ηγετική συµπεριφορά,
κίνητρο για επίτευξη στόχων, διαπροσωπική σύγκρουση, και
λεκτική επιθετικότητα), αποτέλεσε έναν ανεξάρτητο παράγοντα
και βρέθηκε να σχετίζεται µε µεγαλύτερη κοινωνική διάκριση και
πεποιθήσεις. Αυτές αφορούν την ανάγκη για περιορισµούς και
συνεπώς µε µία πιο αδύνατη τάση προς την κοινωνική ένταξη των
ατόµων µε ψυχική πάθηση. Σύµφωνα µε τον Theodor Adornoέναν από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα, η
απολυτότητα στη συµπεριφορά και στις απόψεις είναι
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ενσωµατωµένη στην προσωπικότητα και δύσκολα τροποποιείται
µε την εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση λοιπόν µοιάζει να διαδραµατίζει έναν σπουδαίο ρόλο στη
διαµόρφωση πιο θετικών στάσεων απόψεων προς τους ψυχασθενείς,
καθώς το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται µε χαµηλότερες
επιδόσεις στην κοινωνική διάκριση και περιορισµό, εύρηµα σύµφωνο µε
προηγούµενες παλαιότερες µελέτες. Όσο υψηλότερο το επίπεδο
εκπαίδευσης , τόσο υψηλότερο το ποσοστό υποστήριξης των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την εργασία.
Γυναίκες, µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, και λιγότερο µορφωµένα
άτοµα υπερασπίζονται µία πιο "παραδοσιακή" στάση προς τους
ψυχασθενείς: εµφανίζονται πιο διστακτικοί και απρόθυµοι σχετικά µε την
κοινωνική τους ένταξη, παρόλο που την ίδια στιγµή επισηµαίνουν την
αναγκαιότητα για καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους
συγκεκριµένους ασθενείς.
Τέλος, οφείλει να τονιστεί πως οι νοσηλευτές/τριες σε µεγαλύτερο
ποσοστό σε σχέση µε τις επαγγελµατικές υπόλοιπες υποοµάδες της
µελέτης (γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλο προσωπικό, φοιτητές)
συνδέονται µε λιγότερο θετικές και ευνοϊκές στάσεις και απόψεις προς
τους ψυχικά πάσχοντες.
Εκείνο που ίσως θα πρέπει να µείνει από όλη αυτή τη συζήτηση σήµερα,
είναι πιστεύω το εξής: Η σταθερή ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση
αλλά και εκπαίδευση στις δεξιότητες όλων µας για καλύτερη παροχή
υπηρεσιών θεωρούνται ως απαραίτητα τόσο για τους γιατρούς όσο
και για το υπόλοιπο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και
µάλιστα διά βίου στην καριέρα τους.
Επίσης, η βελτίωση της επικοινωνίας µε τον ψυχασθενή απαιτεί πως
οι επαγγελµατίες υγείας ακούνε προσεκτικά και µαθαίνουν για τους
ασθενείς τους και τα βιώµατα τους µε την ψυχική πάθηση αλλά και
για τις ατοµικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
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