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STIGMA a DISKRIMINACE
lidí s duševním onemocněním



STIGMA
DISKRIMINACE

| stigmatizace jako zastřešující pojem

| sebestigmatizace

| strukturální diskriminace

| oblasti stigmatizace lidí s duševním onemocněním

lidí s duševním onemocněním témata



stigmatizace jako zastřešující pojem

STIGMA

DISKRIMINACE
| neznalost problém informací

| předsudky problém postojů

| diskriminace problém chování



STIGMA
DISKRIMINACE sebestigmatizace – zvnitřnění negativních zkušeností

| SEBESTIGMATIZACE nejrůznější zábrany, neadekvátní 

reakce či jednání, vyhýbání se lidem z důvodu již 

předem očekávaného odmítnutí ze strany druhých

| projevy pocity méněcennosti, strach z hodnocení 

okolím, pocity hanby, obavy z reálného stigmatu, pocity 

selhání

| důsledky odmítání obrátit se s problémem na odborníka, 

vyhýbání se společenskému a intimnímu životu, 
odmítání hledat práci



STIGMA
DISKRIMINACE strukturální diskriminace

| přímá diskriminace 

konkrétní chování – odmítnutí, zákazy, šikana

| strukturální diskriminace
společenský jev - systémově se uplatňující



STIGMA
DISKRIMINACE strukturální diskriminace

| strukturální diskriminace obraz duševní nemoci ve 

společnosti (stereotyp) – člověk s psychiatrickou diagnózou 

je považován za podezřelého, nebezpečného, méněcenného

| role  médií



STIGMA
DISKRIMINACE

| srovnání s institucionálním rasismem 

na základě neodůvodněných předsudků, nevědomosti a 

stereotypů  znevýhodňuje všechny členy menšinového

etnika

| jak čelit strukturální diskriminaci 
vyžaduje čas, zákony, sociální a kulturní opatření

strukturální diskriminace



STIGMA
DISKRIMINACE oblasti stigmatizace

| domov rodina, bydlení a sousedé

| reakce členů rodiny „proč se to stalo

právě nám?“ neporozumění a výčitky –

vůči nemocnému i sobě, zatajování

... ale i trvalá a absolutní podpora,

svépomocné skupiny

| reakce okolí na rodinu neporozumění, 

diskriminace, stejná jako na nemocného

| reakce sousedů v místě bydliště

negativní postoje, urážky, zesměšňování,



STIGMA
DISKRIMINACE oblasti stigmatizace

| osobní život přátelé, partnerské vztahy, rodičovství

| přátelské vztahy udržování kontaktu mezi uživateli 

péče, u těch, kteří mají sociální síť širší – menší 

riziko prohloubení nemoci, cenzurování informací

o onemocnění

| intimní a sexuální vztahy rizikové sexuální chování, 

vliv léků na intimní život, trvalé partnerské svazky 

jsou možné

| péče o děti neexistují důkazy o tom, že by ženy 

s diagnózou nemohly zastávat rodičovskou roli
a pečovat o děti



Použitá literatura: G. Thornicroft, Ti, kterým se vyhýbáme. CRPDZ Praha 2011


