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ΤΕΙ Αθήνας
Περίληψη Η ετοιμότητα του κοινού για αποδοχή και
υποστήριξη του ψυχικώς πάσχοντα επηρεάζει κατά
μεγάλο μέρος την επιτυχή επανένταξή του στο κοινω
νικό σύνολο. Αρνητική στάση υπάρχει στους επαγγελματίες υγείας και σ’ εκείνους που υπηρετούν την
ψυχική υγεία με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική
θεραπεία και την κοινωνική απομόνωση των ψυχικά
ασθενών, αφού η συγκεκριμένη στάση, στην πράξη
σημαίνει απόρριψη και κατά συνέπεια αποθάρρυνση
του ασθενούς και διαιώνιση του ιδρυματισμού του. Οι
στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής και ιατρικής απέ
ναντι στα ψυχικώς πάσχοντα άτομα θεωρούνται σημα
ντικές, αφού ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται ν'
αντιμετωπίσουν τους ψυχικά αρρώστους είναι πιθανό
να επηρεάσει τη στάση τους απέναντι στην ψυχική
ασθένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης
τόσο του κοινού όσο και όλων όσοι εμπλέκονται με
την παροχή φροντίδας στους ψυχικά ασθενείς, με
σκοπό τη μείωση της κοινωνικής απόστασης από τον
ασθενή και την ομαλότερη επανένταξή του στο κοινω
νικό σύνολο.
Λ έξεις κλειδιά: Ψυχική νόσος, Στάση, Κοινό,
Επαγγελματίας υγείας, Σπουδαστής νοσηλευτικής,
Εκπαίδευση.
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ATTITUDES OF GENERAL POPULATION, HEALTH
PROFESSIONALS AND NURSING STUDENTS, TOWARD
MENTAL ILLNESS
Abstract The readiness of the public for acceptance
and support of psychiatric patients, influences at a
considerable degree the successful return to the
social entity. Negative attitudes toward mentally ill
people exist, not only among health professionals but
also between psychiatric professionals. This fact lead
to ineffective treatment, social isolation, patient's
discourage and keeping up their institutional care.
The attitudes of the medical and nursing students
towards psychiatric patients are very important,
because the psychiatric education possibly influenced
to the formation of their attitudes towards psychiatric
illness. It is underlined the need of increase the
empathy of general population as well as the people
who get involved in psychiatric patients care. It will
reduce the social distance and reinforce the social
integration.
Key words: Mental illness, Attitudes, Public,
Health professional, Nursing student, Education.
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Η κοινή γνώμη και ο ψυχικά άρρωστος
Η στάση που υιοθετεί ο κάθε άνθρωπος αποτελεί τον
κεντρικό άξονα της αντίληψής του απέναντι στα κοινωνι
κά φαινόμενα, επειδή κατευθύνει τη συμπεριφορά του
ατόμου στις συναλλαγές του με τους συνανθρώπους του,
την οικογένειά του, το χώρο εργασίας του, και γενικά με
όλους τους φορείς της κοινωνίας1. Οι στάσεις του κοινού
θεωρούνται σημαντικός παράγων επικοινωνίας με τα
ψυχικώς πάσχοντα άτομα. Το γεγονός αυτό φαίνεται να
προδικάζει την επιτυχία των προγραμμάτων κοινωνικής
αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους2.

Η ετοιμότητα της κοινής γνώμης να αποδεχτεί και να
υποστηρίξει τον ψυχικώς πάσχοντα επηρεάζει σε μεγά
λο βαθμό την επιτυχή επανένταξή του στο κοινωνικό
σύνολο5.
Η εκτίμηση της στάσης του κοινού απέναντι σε
άτομα με ψυχικές διαταραχές αποτελεί πεδίο ερευνητι
κής μελέτης. Κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει
δημοσιευτεί σημαντικός αριθμός μελετών με επίκεντρο
τη στάση διαφόρων κοινωνικών ομάδων απέναντι στον
ψυχικά άρρωστο4'5·6·7'8'9'10.
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Η μελέτη των σχάσεων απέναντι στην ψυχική νόσο
είναι χρήσιμη, γιατί παρέχει πληροφορίες, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα, καθώς και σε προγράμ
ματα εκπαίδευσης του πληθυσμού για την καλλιέργεια
θετικής στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχολογικά προ
βλήματα11. Εξάλλου οι στάσεις του κοινού επηρεάζουν
την εξέλιξη της κατάστασης και τη συμπεριφορά των
ασθενών12.
Στην Ελλάδα, τις δεκαετίες '60 και 70, η στάση του
κοινού ήταν καθολικά αρνητική με την αιτιολογία της
κληρονομικότητας. Το κοινό της Αθήνας είναι απληρο
φόρητο σε θέματα ψυχικής υγείας και διστακτικό στο να
ζητήσει ψυχιατρική φροντίδα, ενώ οι ψυχικά ασθενείς
αντιμετωπίζονται ως άκρως επικίνδυνοι13. Επιπρόσθετα,
διαπιστώνεται ισχυρός στιγματισμός των ατόμων με
ψυχική νόσο14.
Στη δεκαετία του ’80 τα νεώτερα σε ηλικία άτομα
καθώς και οι κάτοικοι των αστικών περιοχών αποδέχο
νται περισσότερο τους ψυχικά πάσχοντες και αναγνωρί
ζουν τη δυνατότητα παρέμβασης από ειδικούς11. Η δια
φοροποίηση παρατηρείται επίσης στη στάση των εργο
δοτών, αφού αυτοί (και κυρίως οι Αθηναίοι εργοδότες)
προσλαμβάνουν πρώην ψυχασθενείς, γνωρίζοντας το
ψυχιατρικό ιστορικό τους, γεγονός που χαρακτηρίζεται
ως κάτι αισιόδοξο και ενδεικτικό μίας γενικότερης αλλα
γής στη στάση του κοινού απέναντι στην ψυχική αρρώ
στια15.
Παρά ταύτα, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης
εκφράζει φόβο, εχθρότητα και απόρριψη προς τους
ασθενείς16.
Οι συνεχείς οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
αλλαγές που συνέβησαν στην Ελλάδα τα τελευταία 30
χρόνια έχουν επιδράσει θετικά στη διαμόρφωση των
στάσεων νεαρών Ελλήνων. Οι θετικές αυτές αλλαγές
δηλώνουν μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση των
θεμάτων ψυχικής υγιεινής, κοινωνική αποδοχή, ενίσχυση
και φροντίδα των ψυχικά αρρώστων.11

Στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι
στον ψυχικά άρρωστο
Η αρνητική στάση υπάρχει και στους επαγγελματίες
υγείας17· 18 και μάλιστα ακόμη και σ' εκείνους που υπη
ρετούν την ψυχική υγεία17. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μη αποτελεσματική θεραπεία και την κοινωνική απομό
νωση των ψυχικά ασθενών, αφού η συγκεκριμένη
στάση, στην πράξη σημαίνει απόρριψη και κατά συνέ
πεια αποθάρρυνση του ασθενούς και διαιώνιση του
ιδρυματισμού του.
Στη χώρα μας έχουν γίνει έρευνες με πληθυσμό
μελέτης άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την
ψυχική υγεία20· 21. Έτσι γνωρίζουμε ότι, η μελέτη της
στάσης των ειδικών απέναντι στα άτομα με ψυχικές δια
ταραχές είναι σημαντική, γιατί επηρεάζει την πορεία

θεραπείας των ασθενών4, και ότι επίσης είναι λιγότερο
αρνητικοί απέναντι στα άτομα με ψυχικές διαταραχές
απ' όσο οι μη ειδικοί4 16.
Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι, οι νοσηλευτές
που εργάζονται σε ψυχιατρικές μονάδες εμφανίζουν
θετικές αλλαγές στη στάση τους απέναντι στην ψυχική
αρρώστια21'22·23·24'25'26. Οι αλλαγές όμως αυτές γενικά
είναι μέτριες και η αμφιβολία και ο φόβος για τους
ψυχιατρικούς ασθενείς είναι δυνατόν να εξακολουθούν
να παραμένουν27.
Μία μελέτη 28 έδειξε ότι η θετική αλλαγή της στά
σης εξαφανίστηκε 4 μήνες μετά από σύντομη τοποθέ
τηση σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Η μελέτη των Weller and Grunes το 1988 σε τρεις
ομάδες νοσηλευτικού προσωπικού στο Ισραήλ, με δια
φορετικό βαθμό επαφής με τους ψυχικά αρρώστους
έδειξε ότι η επαφή δεν επηρεάζει - αρνητικά ή θετικά τη στάση απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Επίσης βρέ
θηκε ότι οι βοηθοί νοσηλευτών, οι νοσηλευτές με
μικρότερη εμπειρία και οι θρησκευόμενοι νοσηλευτές
είχαν πιο θετική στάση29.
Αλλοι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι, η επαφή με
την ψυχική νόσο στα πλαίσια του επαγγέλματος (γι’
αυτούς που εργάζονται σε ψυχιατρικές κλινικές), συνδέ
εται σημαντικά με αντιαυταρχική στάση, με μη απόρριψη
ή επιβολή κοινωνικών περιορισμών30. Παρ’ όλα ταύτα,
πρόσφατη μελέτη των Aydin κ.ά, αναφέρει ότι, η στάση
του προσωπικού νοσοκομείου απέναντι σε σχιζοφρενείς
και καταθλιπτικούς ασθενείς είναι αρνητική, με υψηλότε
ρα επίπεδα μεταξύ των γιατρών και νοσηλευτών παρά το
γεγονός ότι οι παραπάνω είχαν επαρκείς γνώσεις σε
θέματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τους μη εκπαι
δευμένους υπαλλήλους31.

Στάση των φοιτητών απέναντι στην ψυχική
νόσο
Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο πλαίσιο
της βασικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης, η ψυχιατρική
νοσηλευτική κατέχει ένα μεγάλο μέρος, το οποίο οι φοι
τητές νοσηλευτικής καλούνται να εκπληρώσουν.
Ανεξάρτητα του εάν ένας απόφοιτος νοσηλευτικής
επιλέξει να ειδικευτεί στην ψυχιατρική νοσηλευτική, η
στάση του απέναντι στην ψυχική υγεία είναι πολύ σημα
ντική. Οι περισσότεροι νοσηλευτές σήμερα θα κληθούν
ν ’ αντιμετωπίσουν ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές.
Έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι σπουδαστές νοσηλευτικής
εκπαιδεύονται ν' αντιμετωπίσουν τους ψυχικά αρρώ
στους είναι πιθανό να επηρεάσει την ίδια τη στάση τους
απέναντι στην ψυχική ασθένεια.
Μελέτες αναφέρουν ότι, η στάση των φοιτητών
γίνεται θετικότερη μετά την παρακολούθηση μαθημά
των ψυχολογίας ή ψυχιατρικής21·32. Αντίθετα κάποιες
άλλες υποστηρίζουν ότι ορισμένες εκπαιδευτικές εμπει
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ρίες μάλλον ενισχύουν, παρά εξαφανίζουν στερεότυπες
απόψεις πάνω στην ψυχική αρρώστια33.
Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ερευ
νητικό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη στάση των
φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής απέναντι στην
ψυχική ασθένεια ως αποτέλεσμα της ψυχιατρικής νοσο
κομειακής τους εμπειρίας. Η επίδραση της ψυχιατρικής
εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της στάσης απέναντι
στην ψυχική αρρώστια, φαίνεται να είναι αντιφατική,
αφού έχει βρεθεί να είναι ισχυρά9, ασθενής34 ή ανύπαρ
κτη35.
Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, οι φοιτητές οι
οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα ψυχιατρικής δεν
εμφάνισαν θετικότερη στάση απέναντι στους ψυχικά
πάσχοντες, σε σχέση με αυτούς που δεν παρακολούθη
σαν ανάλογα μαθήματα36 και ότι μετά την ψυχιατρική
εκπαίδευση δε μειώθηκε η δυσπιστία και ο φόβος για
τους ψυχικά αρρώστους, μολονότι υπήρχαν κάποιες
θετικές αλλαγές στις στάσεις τους27. Αντίθετα, σε τρεις
παρόμοιες μελέτες διαπιστώθηκε ότι, η εκπαίδευση
στην Ψυχιατρική είχε θετικό αποτέλεσμα από πολλές
απόψεις στη διαμόρφωση της στάσης των φοιτητών για
την ψυχική ασθένεια37·38·39.
Οι Murray και Chambers το 1991 ανέφεραν ότι η
εκπαίδευση πριν την κλινική τοποθέτηση επηρέασε τη
στάση των φοιτητών προς τους ασθενείς. Επίσης σημεί
ωσαν ότι περισσότερη γνώση αποκτήθηκε κατά τη διάρ
κεια του θεωρητικού μαθήματος σε αντίθεση με έρευνα,
η οποία αναφέρει ότι μετά την ολοκλήρωση θεωρητι
κών μαθημάτων 12 εβδομάδων οι ψυχιατρικοί νοσηλευ
τές έδειξαν πιο αρνητικές στάσεις σε σύγκριση με το
υπόλοιπο δείγμα40.
Οι Procter and Hafner αναφέρουν ότι περισσότερο
απ’ το 40% του δείγματος (51 σπουδαστές στο σύνολο)
δήλωσαν ότι οι ασθενείς ήταν λιγότερο επιθετικοί ή επι
κίνδυνοι απ' όσο περίμεναν, αν και το 20% ανησυχούσαν
για το επίπεδο επιθετικότητας που παρατήρησαν. Η
επαφή με τους ασθενείς ήταν εκείνη που μετέβαλλε
οποιαδήποτε στερεότυπη στάση. Πάντως η αλλαγή
επήλθε μετά την τοποθέτησή τους στην κλινική41.
Οι Gallachan και άλλοι σε μια μελέτη τους σε
Κινέζους φοιτητές νοσηλευτικής, βρήκαν ότι η προη
γούμενη επαφή με την ψυχική ασθένεια δεν έχει σημα
ντική επίδραση στις απόψεις των φοιτητών. Το δείγμα
εξέφρασε γενικά θετικές στάσεις πάνω σε γενικά θέμα
τα της ψυχικής ασθένειας, ήταν όμως λιγότερο θετικές
πάνω σε εξειδικευμένα36.
Αντίθετα, οι Landeen και άλλοι ανέφεραν ότι η
χρήση περιοδικών βοήθησε τους φοιτητές στην Ψυχια
τρική να ανακαλύψουν και να αλλάξουν τις στάσεις τους
απέναντι στην ψυχική αρρώστια42. Αναφέρεται χαρακτη
ριστικά, ότι η στάση τους έχει να κάνει με το είδος της
επαφής με τον ψυχικά άρρωστο και ότι η επαφή μόνο αν
είναι εθελοντική προάγει θετική στάση43.

Πρόσφατη μελέτη σε 300 Έλληνες σπουδαστές της
νοσηλευτικής πριν τη θεωρητική και κλινική τους εκπαί
δευση στο μάθημα της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής έδει
ξε ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη βοήθειας και κοινωνικής
ενσωμάτωσης των ψυχικά πασχόντων παρά την αυταρ
χική στάση και τις δηλώσεις για λήψη περιοριστικών
μέτρων εναντίον τους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει το
κενό ενημέρωσής τους, πριν την εκπαίδευσή τους σε
θέματα ψυχικής υγείας44. Αντίθετα, μετά την παρακο
λούθηση του θεωρητικού μαθήματος και της κλινικής
άσκησης σε νοσοκομεία, παρατηρήθηκε βελτίωση της
στάσης τους. Συγκεκριμένα επέδειξαν λιγότερο αυταρ
χική συμπεριφορά και θετικότερη στάση ως προς την
κοινωνική τους ενσωμάτωση.45

Επίλογος
Για την ευαισθητοποίηση των ατόμων και την ανατροπή
της αρνητικής στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο, τα
παρακάτω μέτρα μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά
• Η επέκταση της λειτουργίας ψυχιατρικών τομέων σε
όλα τα Γενικά Νοσοκομεία στα πλαίσια των αρχών της
Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Η ανάπτυξη εναλλακτικών
δομών βοηθά στην καλλιέργεια μιας θετικότερης και
πιο φιλελεύθερης στάσης τόσο του κοινού όσο και
των ιδίων των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
• Η ανάγκη αλλαγής της στάσης του κοινού μέσω των
μέσων μαζικής ενημέρωσης με επαναλαμβανόμενη
και σταθερή διοχέτευση μηνυμάτων, με σκοπό τη μεί
ωση της κοινωνικής απόστασης προς τον ψυχικά
ασθενή.
• Η οργάνωση εκπαιδευτικών διαλέξεων, οι οποίες να
απευθύνονται τόσο στους νοσηλευτές όσο και στους
γενικούς ιατρούς στο χώρο των νοσοκομείων.
• Η τοποθέτηση των φοιτητών στον κλινικό χώρο αλλά
και σε εναλλακτικές ψυχιατρικές δομές μετά από
ευρεία θεωρητική κατάρτιση σε θέματα ψυχικής υγεί
ας θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του φόβου
και της προκατάληψης που σχετίζονται με την ψυχική
νόσο.
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